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Notice
While reasonable efforts have been made to ensure that the
information in this document is complete and accurate at the time of
printing, Avaya assumes no liability for any errors. Avaya reserves the
right to make changes and corrections to the information in this
document without the obligation to notify any person or organization of
such changes.
Documentation disclaimer
“Documentation” means information published by Avaya in varying
mediums which may include product information, operating instructions
and performance specifications that Avaya may generally make
available to users of its products and Hosted Services. Documentation
does not include marketing materials. Avaya shall not be responsible
for any modifications, additions, or deletions to the original published
version of documentation unless such modifications, additions, or
deletions were performed by Avaya. End User agrees to indemnify and
hold harmless Avaya, Avaya's agents, servants and employees against
all claims, lawsuits, demands and judgments arising out of, or in
connection with, subsequent modifications, additions or deletions to
this documentation, to the extent made by End User.
Link disclaimer
Avaya is not responsible for the contents or reliability of any linked
websites referenced within this site or documentation provided by
Avaya. Avaya is not responsible for the accuracy of any information,
statement or content provided on these sites and does not necessarily
endorse the products, services, or information described or offered
within them. Avaya does not guarantee that these links will work all the
time and has no control over the availability of the linked pages.
Warranty
Avaya provides a limited warranty on Avaya hardware and software.
Refer to your sales agreement to establish the terms of the limited
warranty. In addition, Avaya’s standard warranty language, as well as
information regarding support for this product while under warranty is
available to Avaya customers and other parties through the Avaya
Support website: http://support.avaya.com or such successor site as
designated by Avaya. Please note that if you acquired the product(s)
from an authorized Avaya Channel Partner outside of the United States
and Canada, the warranty is provided to you by said Avaya Channel
Partner and not by Avaya.
Licenses
THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA
WEBSITE, HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO OR
SUCH SUCCESSOR SITE AS DESIGNATED BY AVAYA, ARE
APPLICABLE TO ANYONE WHO DOWNLOADS, USES AND/OR
INSTALLS AVAYA SOFTWARE, PURCHASED FROM AVAYA INC.,
ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN AVAYA CHANNEL PARTNER (AS
APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL AGREEMENT WITH AVAYA
OR AN AVAYA CHANNEL PARTNER. UNLESS OTHERWISE
AGREED TO BY AVAYA IN WRITING, AVAYA DOES NOT EXTEND
THIS LICENSE IF THE SOFTWARE WAS OBTAINED FROM
ANYONE OTHER THAN AVAYA, AN AVAYA AFFILIATE OR AN
AVAYA CHANNEL PARTNER; AVAYA RESERVES THE RIGHT TO
TAKE LEGAL ACTION AGAINST YOU AND ANYONE ELSE USING
OR SELLING THE SOFTWARE WITHOUT A LICENSE. BY
INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, OR
AUTHORIZING OTHERS TO DO SO, YOU, ON BEHALF OF
YOURSELF AND THE ENTITY FOR WHOM YOU ARE INSTALLING,
DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE (HEREINAFTER
REFERRED TO INTERCHANGEABLY AS “YOU” AND “END USER”),
AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS AND CREATE A
BINDING CONTRACT BETWEEN YOU AND AVAYA INC. OR THE
APPLICABLE AVAYA AFFILIATE (“AVAYA”).
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Avaya grants you a license within the scope of the license types
described below, with the exception of Heritage Nortel Software, for
which the scope of the license is detailed below. Where the order
documentation does not expressly identify a license type, the
applicable license will be a Designated System License. The applicable
number of licenses and units of capacity for which the license is granted
will be one (1), unless a different number of licenses or units of capacity
is specified in the documentation or other materials available to you.
“Software” means Avaya’s computer programs in object code, provided
by Avaya or an Avaya Channel Partner, whether as stand-alone
products, pre-installed , or remotely accessed on hardware products,
and any upgrades, updates, bug fixes, or modified versions thereto.
“Designated Processor” means a single stand-alone computing device.
“Server” means a Designated Processor that hosts a software
application to be accessed by multiple users. “Instance” means a single
copy of the Software executing at a particular time: (i) on one physical
machine; or (ii) on one deployed software virtual machine (“VM”) or
similar deployment.
Lisans türleri
Designated System(s) License (DS). End User may install and use
each copy or an Instance of the Software only on a number of
Designated Processors up to the number indicated in the order. Avaya
may require the Designated Processor(s) to be identified in the order
by type, serial number, feature key, Instance, location or other specific
designation, or to be provided by End User to Avaya through electronic
means established by Avaya specifically for this purpose.
Concurrent User License (CU). End User may install and use the
Software on multiple Designated Processors or one or more Servers,
so long as only the licensed number of Units are accessing and using
the Software at any given time. A “Unit” means the unit on which Avaya,
at its sole discretion, bases the pricing of its licenses and can be,
without limitation, an agent, port or user, an e-mail or voice mail account
in the name of a person or corporate function (e.g., webmaster or
helpdesk), or a directory entry in the administrative database utilized
by the Software that permits one user to interface with the Software.
Units may be linked to a specific, identified Server or an Instance of the
Software.
Database License (DL). End User may install and use each copy or an
Instance of the Software on one Server or on multiple Servers provided
that each of the Servers on which the Software is installed
communicates with no more than an Instance of the same database.
CPU License (CP). End User may install and use each copy or Instance
of the Software on a number of Servers up to the number indicated in
the order provided that the performance capacity of the Server(s) does
not exceed the performance capacity specified for the Software. End
User may not re-install or operate the Software on Server(s) with a
larger performance capacity without Avaya’s prior consent and
payment of an upgrade fee.
Named User License (NU). You may: (i) install and use the Software
on a single Designated Processor or Server per authorized Named
User (defined below); or (ii) install and use the Software on a Server so
long as only authorized Named Users access and use the Software.
“Named User”, means a user or device that has been expressly
authorized by Avaya to access and use the Software. At Avaya’s sole
discretion, a “Named User” may be, without limitation, designated by
name, corporate function (e.g., webmaster or helpdesk), an e-mail or
voice mail account in the name of a person or corporate function, or a
directory entry in the administrative database utilized by the Software
that permits one user to interface with the Software.
Shrinkwrap License (SR). You may install and use the Software in
accordance with the terms and conditions of the applicable license
agreements, such as “shrinkwrap” or “clickthrough” license
accompanying or applicable to the Software (“Shrinkwrap License”).
Heritage Nortel Software
“Heritage Nortel Software” means the software that was acquired by
Avaya as part of its purchase of the Nortel Enterprise Solutions
Business in December 2009. The Heritage Nortel Software currently
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available for license from Avaya is the software contained within the list
of Heritage Nortel Products located at http://support.avaya.com/
LicenseInfo/ under the link “Heritage Nortel Products”, or such
successor site as designated by Avaya. For Heritage Nortel Software,
Avaya grants Customer a license to use Heritage Nortel Software
provided hereunder solely to the extent of the authorized activation or
authorized usage level, solely for the purpose specified in the
Documentation, and solely as embedded in, for execution on, or (in the
event the applicable Documentation permits installation on non-Avaya
equipment) for communication with Avaya equipment. Charges for
Heritage Nortel Software may be based on extent of activation or use
authorized as specified in an order or invoice.
Copyright
Except where expressly stated otherwise, no use should be made of
materials on this site, the Documentation, Software, Hosted Service,
or hardware provided by Avaya. All content on this site, the
documentation, Hosted Service, and the Product provided by Avaya
including the selection, arrangement and design of the content is
owned either by Avaya or its licensors and is protected by copyright
and other intellectual property laws including the sui generis rights
relating to the protection of databases. You may not modify, copy,
reproduce, republish, upload, post, transmit or distribute in any way any
content, in whole or in part, including any code and software unless
expressly authorized by Avaya. Unauthorized reproduction,
transmission, dissemination, storage, and or use without the express
written consent of Avaya can be a criminal, as well as a civil offense
under the applicable law.

affiliates, or other third parties. Users are not permitted to use such
Marks without prior written consent from Avaya or such third party
which may own the Mark. Nothing contained in this site, the
Documentation, Hosted Service(s) and Product(s) should be construed
as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right
in and to the Marks without the express written permission of Avaya or
the applicable third party.
Avaya is a registered trademark of Avaya Inc.
All non-Avaya trademarks are the property of their respective owners.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and
other countries.
Downloading Documentation
For the most current versions of Documentation, see the Avaya
Support website: http://support.avaya.com, or such successor site as
designated by Avaya.
Contact Avaya Support
See the Avaya Support website: http://support.avaya.com for Product
or Hosted Service notices and articles, or to report a problem with your
Avaya Product or Hosted Service. For a list of support telephone
numbers and contact addresses, go to the Avaya Support website:
http://support.avaya.com (or such successor site as designated by
Avaya), scroll to the bottom of the page, and select Contact Avaya
Support.

Third Party Components
“Third Party Components” mean certain software programs or portions
thereof included in the Software or Hosted Service may contain
software (including open source software) distributed under third party
agreements (“Third Party Components”), which contain terms
regarding the rights to use certain portions of the Software (“Third Party
Terms”). As required, information regarding distributed Linux OS
source code (for those Products that have distributed Linux OS source
code) and identifying the copyright holders of the Third Party
Components and the Third Party Terms that apply is available in the
Documentation or on Avaya’s website at: http://support.avaya.com/
Copyright or such successor site as designated by Avaya. You agree
to the Third Party Terms for any such Third Party Components
Note to Service Provider
The Product or Hosted Service may use Third Party Components
subject to Third Party Terms that do not allow hosting and require a
Service Provider to be independently licensed for such purpose. It is
your responsibility to obtain such licensing.
Preventing Toll Fraud
“Toll Fraud” is the unauthorized use of your telecommunications
system by an unauthorized party (for example, a person who is not a
corporate employee, agent, subcontractor, or is not working on your
company's behalf). Be aware that there can be a risk of Toll Fraud
associated with your system and that, if Toll Fraud occurs, it can result
in substantial additional charges for your telecommunications services.
Avaya Toll Fraud intervention
If you suspect that you are being victimized by Toll Fraud and you need
technical assistance or support, call Technical Service Center Toll
Fraud Intervention Hotline at +1-800-643-2353 for the United States
and Canada. For additional support telephone numbers, see the Avaya
Support website: http://support.avaya.com or such successor site as
designated by Avaya. Suspected security vulnerabilities with Avaya
products should be reported to Avaya by sending mail to:
securityalerts@avaya.com.
Trademarks
The trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed in this
site, the Documentation, Hosted Service(s), and Product(s) provided
by Avaya are the registered or unregistered Marks of Avaya, its
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Bölüm 1: Avaya one-X® Mobile Preferred for
IP Office Hakkında

Genel bakış
Avaya one-X® Mobile, cep telefonu kullanıcılarının IP Office iletişim sunucusuna bağlanmak
için kullanabileceği bir uygulamadır. Yalnızca IP Office 8.0+ sürümü one-X Mobile Preferred
uygulamasını destekler.
Mobil bir işgücü için tasarlanan Avaya one-X® Mobile uygulaması, kullanıcıların hareket
halindeyken iş yapmalarına yardımcı olan zengin birleştirilmiş iletişim (UC) özellikleri sağlar.
Avaya one-X® Mobile 9.0 sürümü özellikleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
• Yerleşik İnternet Protokolü Üzerinden Ses (VoIP) istemcisi aracılığıyla VoIP aramaları
desteği.
• Kullanıcıya ikizlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğinin tanındığı mobil
ikizleme ve ikizleme numarasını uygulamadan ayarlama.
• Kullanıcı için aramaları izleme ve aktarma kolaylığı.
• Sesli posta iletilerini çalma, gelen sesli posta iletilerini açma, sesli posta göndereninin o
anki iletişim durumunu görüntüleme, geri arama ve sesli postaları e-posta aracılığıyla
iletme özellikleri olan görsel sesli posta.
• Ana ekrandan okunmayan iletileri kaydırarak görüntüleme.
• Denetimli ve denetimsiz aktarmalar için IP Office arama aktarma özelliği desteği.
• Kullanıcı ve kurumsal kişiler için iletişim durumu bilgileri.
• Sesli aramaların ve sesli postaların ayrıntılarını görüntülemek için ana ekranda bir Olaylar
sekmesi eki.
• Cep telefonunun dahili GPS özelliğini kullanarak coğrafi konum iletişim durumu ve
izleme.
• IP Office sunucusunda tanımlı kişiler ve ayrıca dış kişilerle anlık ileti kullanma.
• Kullanıcılarla tıklama ile konferans yapma, giriş ve çıkış bildirimleri ve konferans
katılımcılarını görüntüleme ve yönetme özellikleri sağlayan zengin konferans kontrolleri.
• Kullanıcıların uygunluk durumu hakkında bilgi almak için Microsoft Outlook Takvimi ile
tümleşme.
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• Sunucuya gelen sesli posta veya anlık ileti gibi iletişimler, kişilerin uygunluk durumundaki
değişiklikler ve kullanıcının konferans köprüsünü arayan konferans katılımcıları ile ilgili
gerçek zamanlı bildirimler.
• Mobil kullanıcıların kurumun telefon sistemini kullanarak arama yapmasını sağlayan
kurum araması ve arama planları için desteği.
• 3. taraf arama kontrolü (3PCC) modu ile IP Üzerinden Ses (VoIP) modu arasında
değişiklik yapma. Bkz. Arama kontrolünü yapılandırma sayfasa 27.
• Avaya one-X® Mobile, 3. taraf arama kontrol (3PCC) cihazı olarak kullanıldığında
aramaları aktarma olanağı.

Desteklenen platformlar
one-X Mobile Preferred uygulaması, OS 2.1 ve sonraki düzeylerine sahip Android cep
telefonlarında desteklenir. Bununla birlikte, VoIP özelliği Android 4.x sürümünde
desteklenmektedir.

Kullanıcı arayüzü
Aşağıdaki bölümlerde Avaya one-X® Mobile uygulamasında bulunan simgeler, menüler ve
kontroller açıklanmıştır.

Düzen
Aşağıdaki grafikte Avaya one-X® Mobile arayüzünün düzeni Ana ekran seçilmiş olarak
gösterilmiştir.
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Kullanıcı arayüzü

No.

Açıklama

1

Bağlantı ve olay durumu.
Bu simge görünmüyorsa, Android cihaz ayarlarınızda Ayarlar >
Uygulamalar > Avaya Mobilite Uygulaması altındaki Bildirimleri
Göster onay kutusunu etkinleştirdiğinizden emin olun.

2

Durum çubuğu.

3

Gezinti çubuğu.

4

Anlık İleti durumu.
Anlık İleti olaylarının toplam sayısını gösterir.

5

Sesli posta durumu.
Sesli posta olaylarının toplam sayısını gösterir.

6

Konferans durumu.
Konferans olaylarının toplam sayısını gösterir.
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No.
7

Açıklama
Kullanıcı avatarı.
Aşağıdaki seçeneklere erişmek için avatara dokunun:
• Kaldır
• Fotoğraf çek
• Galeriden seç
• Facebook'tan indir

Durum çubuğu:
Durum çubuğu Avaya one-X® Mobile arayüzünün tüm ekranlarında bulunur. Uygunluk
durumunuzla ilgili bilgi içerir ve konumunuzu ayarlama ve GPS konum bilgilerini etkinleştirme
veya devre dışı bırakmaya ilişkin kontrolleri sağlar. Durum çubuğu IP Office sunucusuyla
kurduğunuz bağlantının durumunu da gösterir.
Durum iletisi.
O anki durumunuzu gösterir. Durumu varsayılan
listesinden seçin veya metin öğesine dokunarak
el ile düzenleyin. Varsayılan metin,
<durumunuzu burada ayarlayın> şeklindedir.

Durumunuzu göstermesi için renkler seçin:
• Yeşil: Uygun
• Sarı: Dışarıda
• Kırmızı: Meşgul veya Rahatsız Etmeyin
Konum simgesi.
Geçerli arama yerinizin yapılandırmasını belirtir.
Yapılandırmayı düzenlemek için bu simgeye
basın.
Daha fazla bilgi için bkz. Konumunuzu
ayarlama sayfasa 45.
Konum hassasiyeti simgesi.
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Kullanıcı arayüzü

Geo-presence durumunuza göre o anki
'hassasiyetinizi' belirtir. Dört hassasiyet düzeyi
şunlardır:
• Şehir
• Semt
• Sokak
• Maksimum
Tüm cihazlar ve Bu cihaz için silme
seçeneklerine erişmek üzere bu simgeye uzun
süre basın.
Bağlantı hatası simgesi.
Durum çubuğunda bu simge görünürse ağa
bağlı değilsinizdir. Ayrıntıları görüntülemek için
Bağlantı hatası simgesine basın.

Durum çubuğu tüm ekranlarda görünür. Ancak, Kişiler ekranında bir kişiye uzun süre
bastığınızda, durum çubuğu seçim çubuğuna dönüşür. Seçim çubuğu, kullanıcıları kolayca
konferanslara ve kişi gruplarına eklemenizi sağlar. Seçilen kişilere grup e-postası veya anlık
ileti de gönderebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda seçim çubuğundaki öğeler açıklanmıştır:

Konferans simgesi.
Tüm seçili kişileri konferansa davet etmek için bu düğmeye basın.
Seçenekler menüsü simgesi.
Seçilen kişilerle kullanılabilecek seçenekleri görüntülemek için bu
düğmeye basın. Seçenekler şunlardır:
• Konferans
• Anlık İleti Gönder
• E-posta
• Gruba kaydet
• Bul

Gezinti çubuğu:
Gezinti çubuğu tüm ekranları görüntülemenizi sağlar. Gezinti çubuğundaki menü simgesi
üzerinde bulunan kırmızı daire yeni olay sayısını belirtir; örneğin yeni sesli posta iletileri, yeni
anlık iletiler veya konferans odanızdaki yeni katılımcılar.
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Simgeler:
Aşağıdaki simgeler, Avaya one-X® Mobile arayüzünde ve mobil cihazda durum ve olay
bilgilerini göstermek için tüm ekranlarda kullanılır.
Ana ekran simgesi.
Ana ekrana gitmek için bu düğmeye basın.

Kişiler ekranı simgesi.
Kişiler ekranına gitmek için bu düğmeye basın.

Etkin Aramalar ekranı simgesi.
Etkin Aramalar ekranına gitmek için bu düğmeye basın.

Anlık İleti simgesi.
Anlık İleti ekranına gitmek için bu düğmeye basın.

Konferans simgesi.
Konferans ekranına gitmek için bu düğmeye basın.

Arama Günlüğü simgesi.
Arama Günlüğü ekranına gitmek için bu düğmeye basın.

Bildirim simgesi.
Bu simge, bu özelliğe ilişkin yeni etkinlikleri belirtmek üzere gezinme
çubuğu düğmelerinin üzerinde görünür.
Bağlantı simgesi ekranın üst kısmında görüntülenir ve Avaya one-X® Mobile uygulaması
cihazda etkin olduğunda görülür.
Bu simge görünmüyorsa, Android cihaz ayarlarınızda Ayarlar > Uygulamalar > Avaya
Mobilite Uygulaması altındaki Bildirimleri Göster onay kutusunu etkinleştirdiğinizden
emin olun.
Yeşil üçgen, uygulamanın IP Office ile bağlantısı olduğunu gösterir.
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Üçgenin ortasındaki kırmızı nokta yeni bir olay olduğunu gösterir.
Sarı üçgen uygulamanın kısmen bağlı olduğunu gösterir.
Kırmızı üçgen uygulama bağlantısının kesildiğini gösterir.

Menü seçenekleri ve kontrolleri
Android cihazlarda, Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki menü seçeneklerine erişmek için
aşağıdaki yöntemleri kullanın:
• Basma: Seçmek için bir öğeye basın.
• Uzun süre basma (basılı tutma): Bir kişi adına veya öğeye uzun süre basıldığında seçilen
öğeye özel bir menü açılır.
• Menü tuşu: Mobil cihazda Menü tuşuna basıldığında, görüntülemekte olduğunuz ekranla
ilgili seçenekler gösterilir. Seçenekler bu ekrandaki tek bir kişi veya ileti için değil, ekran
için geçerlidir.

Ana ekran
İletişimlerinizin anlık görüntüsünü görmek için Ana ekranı kullanın.
Durum çubuğunun altındaki alanda Ana ekran her iletişim türü için bir simge sağlar: Anlık
İletiler, Sesli Posta ve Konferans Araması. Uygulama, yeni iletiler veya aramalarla ilgili
bilgileri görüntülemek için simgeleri düzenli olarak günceller.
Yeni bir anlık ileti aldığınızda, Ana ekranda bir bildirim görüntülenir. Birden çok kişiden birden
çok ileti alırsanız uygulama, ilgili ileti türüne ilişkin simge çubuğunda küçük noktalar görüntüler.
Bu noktalar iletileri tek tek kaydırmanızı sağlar.
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Gelen sesli posta iletileri için de Ana ekranda bildirimler görünür. Uygulama iletiyi kaydederken
dinlemeyi seçebilir veya aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Aramayı yanıtlamayı seçerseniz arama, Avaya one-X® Mobile uygulamasında geçerli
konumunuz olarak belirttiğiniz konumda çalar.
Başka bir kullanıcı konferans köprünüzü ararsa Ana ekran, tek tıklamayla konferansa
katılmanızı sağlayacak bir düğme görüntüler.

Kişiler ekranı
Kişiler ekranı, Android cihazında Kişiler dizinini kullanarak yapılandırdığınız veya yöneticinizin
IP Office arama sunucusunda yapılandırdığı kişileri listeler.
Kişiler listesindeki bir kişiye uzun süre basarak ve sonra Diğer > Gruba Kaydet'i seçerek özel
yerel gruplar oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsünde “Test” adlı bir yerel grup
oluşturulmuştur:
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Ara alanının yanındaki Filtrele düğmesine basarsanız, aşağıdaki gruplara göre filtreleyerek
daha gelişmiş bir seçim gerçekleştirebilirsiniz.
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• Ekip: Liste kişilerini içerir (IP Office iş arkadaşlarının yanı sıra Avaya one-X® Portal
uygulamasında eklenen gTalk kullanıcılarını da içerir).
Ekip grubu en az bir kullanıcı içeren tüm XMPP gruplarını listeleyen genişletilmiş bir
görünüme de sahiptir. Bir liste kişisinin birden fazla gruba üye olabilmesi nedeniyle, XMPP
gruplarının kişi sayısı Ekip grubu için gösterilenden fazla olabilir.
Ekip grubunun Çevrimdışı Kişileri Gizle seçeneği içerdiğini de unutmayın. Bu seçeneği
etkinleştirmek, kişi listesi yalnızca çevrimiçi kişileri görüntüleyecek şekilde çevrimdışı Ekip
kişilerini gizler.
• Şirket dizini: Şirket dizini kişilerini içerir.
• Kişisel Dizin: Kişisel dizininize eklenen kişileri içerir. Kişisel Dizin grubu, yalnızca Kişisel
Dizin'e Avaya one-X® Portal. uygulamasını kullanarak en az bir kişi eklediyseniz görünür
• Yerel Gruplarım: Yerel olarak tanımlanmış grupları içerir.
• Kişilerim: gTalk kullanıcıları gibi özel dizin kişilerini içerir.
Bazı kullanıcıların (örneğin, gTalk kullanıcıları) birden fazla grupta görünebileceğini
unutmayın.
Kişi listesinde, kişi adının solundaki renk kodlu çubuk kişinin iletişim durumunu gösterir. Çubuk
griyse kişi çevrimdışıdır. Kişi bir durum iletisi girmişse bu ileti kişi adının altında gösterilir. Renk
kodlu çubuk boşsa kişinin IP Office dışında olduğunu ve bu kişiye ilişkin iletişim durumu
bilgisinin olmadığını gösterir.
Bir kişiye dokunduğunuzda, kişiyle ilgili olarak aşağıdaki seçenekler kullanılabilir hale gelir:
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• İşi Ara
• Seç
• Anlık İleti Gönder
• Bana Bildir
• Konferansa ekle
• Ayrıntılar
Not:
Çubuğu boş olan kişilerin iletişim durumu bilgisi olmadığından, bu kişiler için Bana Bildir
seçeneğinin yerini E-posta seçeneği alır.
Kişilerin adlarına uzun süre basmak Seçenekler menüsü simgesini kullanarak konferans
aramasına eklenecek birden fazla kişi seçmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Seçim
yapma sayfasa 50. Ayrıca mobil cihazdaki Menü tuşuna basıp Tümünü Seç veya Kişileri
Yenile öğesini seçebilirsiniz.
Aşağıdaki resimde Ayrıntılar seçildiğinde görünen kişi ayrıntıları ekranı gösterilmiştir. Kişinin
iletişim durumu bilgilerine bağlı olarak, kişinin iletişim durumu değiştiğinde IP Office
uygulamasının sizi uyarmasını seçebilirsiniz.
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Ayrıntılar ekranında kişinin GPS bilgilerinin olup olmadığının da gösterildiğini unutmayın. Kişi
GPS bilgilerini yayınlıyorsa, Konumu İzle düğmesine tıklayarak kişinin geo-presence bilgilerini
görüntüleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. Arama yapma sayfasa 45.
Simgeler:
Arama Tuşları düğmesi.
Arama tuşlarını başlatmak için Arama Tuşları düğmesine basın.
Arama tuşlarını kullanarak arama yapma hakkında bilgi için bkz. Tümleşik
çeviriciyi kullanma sayfasa 49.
Ara düğmesi.
Arama moduna girmek için Ara düğmesine basın. Bu mod otomatik
tamamlama özelliğini içerir.
Filtrele düğmesi.
Kişilerin gruba göre daha gelişmiş bir seçimini gerçekleştirmek için Filtrele
düğmesine basın.
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Bazı kullanıcıların (örneğin, gTalk kullanıcıları) birden fazla grupta
görünebileceğini unutmayın.

Anlık İletiler ekranı
Anlık İletiler ekranında aldığınız anlık iletiler görüntülenir.

Anlık İletiler ekranına ilişkin seçenekleri görüntülemek için cep telefonunda menü tuşuna basın:
• Geçmişi Devre Dışı Bırak: Uygulama varsayılan olarak, okunmuş ve okunmamış anlık
iletileri görüntüler. Yeni veya okunmamış iletileri görüntülemek için görüntüyü
değiştirebilirsiniz.
• Geçmişi temizle: Bu seçeneği, okuduğunuz anlık iletileri silmek için kullanın.
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Bir anlık iletiyi açtığınızda, uygulama gönderenle ilgili bilgileri görüntüler.
Aşağıdaki tabloda, ekranın üst kısmında görünen simgeler açıklanmaktadır. Buradaki tüm
seçenekler iletiyi gönderen kullanıcıyla ilgilidir:

No.

Açıklama

1

İzleme
Kullanıcının iletişim durumunu izlemek için dokunun.

2

Outlook Toplantısı
Varsa kullanıcının Outlook Toplantısı bilgilerini görüntülemek için
dokunun.

3

Konum bilgileri
Kullanıcı hakkında konum bilgilerini görüntülemek için dokunun.

4

Bana Bildir
Kullanıcıyı takip etmek ve kullanıcının uygun olduğu zamanı belirlemek
için dokunun.

5

Telefonda
Bu simge, kullanıcının bir telefon aramasında olup olmadığını gösterir.

6

Konferansa Ekle
Kullanıcıyı konferans aramasına eklemek için dokunun.

7

Ara
Kullanıcıyı aramak için dokunun.

Avaya one-X® Mobile uygulaması en fazla 1 MB'lık anlık ileti saklar. Saklayabileceğiniz anlık
ileti sayısı her bir iletinin içerdiği karakter sayısına bağlı olarak değişir. İletinin uzunluğuna bağlı
olarak, 10.000 veya daha da fazla iletiyi depolayabilirsiniz. Depolama sınırına ulaşıldığında,
uygulama otomatik olarak en eski iletileri siler.
Daha fazla bilgi için bkz. Anlık ileti gönderme sayfasa 75.
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Konferans ekranı
Konferans ekranı sizi, davet edilen katılımcıları ve konferans köprünüzün numarasını çeviren
kişileri içeren konferans katılımcılarını görüntüler.
Uygulama, her katılımcının telefon numarasını veya diğer adını gösterir. Konferans
katılımcılarını Grubu Kaydet düğmesini kullanarak bir gruba kaydedebilirsiniz.

Konferans ekranına ilişkin seçenekleri görüntülemek için cep telefonunda menü tuşuna basın.
Konferansa Katıl seçeneğini kullanabilirsiniz.
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Bir katılımcıya ilişkin seçenekleri görüntülemek için katılımcının adına basın:
• Bağlantıyı Kes: Katılımcının bağlantısını kesmek için bu seçeneği kullanın.
• Sessiz: Katılımcının sesini kapatmak için bu seçeneği kullanın.
• Diğer ad ata: Varsayılan olarak görüntülenen telefon numarası yerine bir ad girmek için
bu seçeneği kullanın. Uygulama sonraki konferanslarda kullanılmak üzere
oluşturduğunuz diğer adı saklar. Görüntüyü, katılımcının diğer adını veya telefon
numarasını gösterecek şekilde değiştirebilirsiniz. Atadığınız diğer adları yalnızca siz
görebilirsiniz.
Simgeler:
Katılımcının arama yerini seçmek için
bu seçeneğe dokunun.
Katılımcıyı konferanstan kaldırmak için
bu seçeneğe dokunun.
Geçerli konuşmacıyı gösterir.

Katılımcının konuşmadığını gösterir.

Katılımcının sesinin kapalı olduğunu
gösterir.
Konferansın kilitlendiğini gösterir.
Konferansın kilidini açmak için bu
seçeneğe dokunun.
Konferansın kilidinin açıldığını
gösterir.
Konferansı kilitlemek için bu seçeneğe
dokunun.

Konferans kapasiteleri veya diğer özelliklerle ilgili kaygılarınız varsa konferans köprüsünü cep
telefonunun değil, IP Office uygulamasının barındırdığını unutmayın.
Daha fazla bilgi için bkz. Konferans köprünüzü yönetme sayfasa 53.

Arama Günlüğü ekranı
Arama Günlüğü ekranında cevapsız, gelen ve giden aramaları içeren tüm aramaların bir listesi
sağlanır. Gerekirse, arama günlüklerini temizleyebilirsiniz. Arama günlüklerini ayrı ayrı veya
tek bir defada tamamını temizleyebilirsiniz. Arama Günlüğü ekranından arama başlatabilir,
katılımcıları konferans köprünüze davet edebilir ve kişileri dizininize ekleyebilirsiniz.
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Uygulama, günlükleri tarihe göre, en yeni arama günlüğü ilk sırada görünecek şekilde
düzenler. Günlükleri tercihinize göre filtreleyebilirsiniz. Her arama günlüğü, manuel olarak
temizlenmezse en fazla bir hafta için kayıtlı kalır.
Bir kişiye ilişkin ek seçenekleri görüntülemek için Arama Günlüğü ekranında kişinin adını
tıklayabilirsiniz. Bilinmeyen ve bilinen kişiler için farklı seçenekler gösterilir.
Arama Günlüğü ekranındaki bilinen kişilerin bir avatarı olur. Bilinen kişiler için Arama
Günlüğü ekranında şu seçenekler sunulur:
• Ara
• Bana bildir
• Anlık İleti Gönder
• E-posta
• Konferansa ekle
• Ayrıntılar
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Bilinmeyen kişiler için Arama Günlüğü ekranında şu seçenekler sunulur:
• Ara
• Konferansa ekle
• Kişi oluştur
• Kişilere ekle
Simgeler:
Gelen arama.
Giden arama.
Cevapsız arama.
Sesli posta (dinlenmiş).
Sesli posta (dinlenmemiş).
Dış kişiler için avatar.
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Uygulama yükleme
one-X Mobile Preferred for IP Office, OS 2.1 ve sonraki sürümlere sahip Android cep telefonları
için kullanılabilir.
Uygulama deposundaki geleneksel Yükle seçeneğine erişerek bu uygulamayı
yükleyebilirsiniz. Bunun dışında, yükleme ve yapılandırma bağlantılarını içeren bir e-postanın
alındığı bir hazırlanmış yükleme gerçekleştirebilirsiniz. Hazırlanmış yükleme gerçekleştirmek
için aşağıdakilere dikkat edin:
• Hazırlanmış yüklemeler, uygulama ayarlarının büyük bir kısmını yapılandırır.
• E-posta bağlantısını etkinleştirmek için cep telefonunu kullanmanız gerekir.

Uygulamayı bir Android cihazına yükleme
Bir Android cihazına Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office indirmek ve yüklemek için
aşağıdaki prosedürü kullanın.
Not:
Avaya one-X® Mobile uygulaması, Android OS 2.1 ve sonraki düzeylerinde desteklenir.
Bununla birlikte, mobil cihazınızda yalnızca Android 4.x işletim sistemi varsa VoIP özelliğini
Avaya one-X® Mobile uygulamanızda kullanabilirsiniz. Avaya one-X® Mobile, özel bir ROM
çalıştıran cihazlarda desteklenmez.

Yordam
1. Cep telefonunuzda Play Store uygulamasını açın.
2. Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasını arayın ve seçin.
Not:
Uygulamayı ararken sistem, Avaya one-X® Mobile ürün ailesiyle ilgili çeşitli
seçenekler görüntüler. Yüklemeden önce doğru uygulamayı seçtiğinizden emin
olun.
3. Yükle'ye dokunun.
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4. Avaya one-X® Mobile uygulamasının izinlerini kabul etmek için Tamam'a
dokunun.
5. Android Market'ten ilk defa indirme işlemi yapıyorsanız Google Checkout
hesabınızda oturum açın.
6. Play Store uygulamasında Uygulamalarım'ı ve Avaya one-X® Mobile uygulamasını
seçin.
7. Yükle'ye dokunun.

Uygulamayı yapılandırma
Arayüz ve cep telefonunuzda gerçekleştirebileceğiniz işlemler konusunda bilgi sahibi
olmalısınız. Ekran klavyesini kullanarak metin kaydırabilmeli, vurgulayabilmeli ve
yazabilmelisiniz. Bu görevleri nasıl gerçekleştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için cep
telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Sonraki bölümlerde, Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanmadan önce yapılandırmanız
gereken ayarlar açıklanmaktadır.

IP Office bağlantısını yapılandırma
Ön koşullar
Avaya one-X® Mobile uygulaması ile IP Office sunucusu arasındaki bağlantıyı yapılandırmak
için önce sistem yöneticinizden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:
• Avaya one-X® Portal sunucusunun adı.
• Avaya one-X® Portal uygulamasına erişirken kullandığınız kimlik bilgilerinizle aynı olan
kullanıcı adı ve parola kimlik bilgileriniz.
Not:
Hazırlanmış yükleme gerçekleştirirken bu ayarları yapılandırmanız gerekmez.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulamasını ilk kez başlattığınızda Ayarlar menüsü otomatik
olarak görüntülenir. Aşağıdaki ayarları yapılandırın:
• Sunucu Kimliği'ne basın ve Avaya one-X® Portal sunucusunun ana bilgisayar
adını veya IP adresini girin. Tamam'a basın.
• Kullanıcı Adı'na basın ve kullanıcı kimliğinizi girin. Tamam'a basın.
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• Parola'ya basın ve parolanızı girin. Tamam'a basın.
Not:
Daha sonra bu ayarları düzenlemeniz gerekirse, mobil cihazda Ana
ekran'a gidip Menü > Ayarlar'a basarak bu menüye dönebilirsiniz.
2. Avaya one-X® Mobile otomatik olarak IP Office sunucusuna bağlanır.
Uygulama başarıyla IP Office bağlantısını yaptığında, üçgen durum simgesi
kırmızıdan yeşile döner.

Arama kontrolünü yapılandırma
IP Office 9.0 sürümüyle, iki arama kontrolü seçeneği arasında değişiklik yapmak için one-X
Mobile Preferred uygulamasını kullanabilirsiniz: 3. taraf arama kontrolü ve IP Üzerinden Ses.
Varsayılan olarak Avaya one-X® Mobile 3PCC modunda çalışır.

3. taraf arama kontrolü (3PCC)
Avaya one-X® Mobile uygulaması varsayılan olarak 3PCC modunda çalışır. IP Office, mobilite
istemcisinden bir 3. taraf araması başlattığında, IP Office arayanın cep telefonuna bir 3. taraf
araması başlatır ve daha sonra, hedefi arar.
Gelen sesli aramalardan görüşme ücretinin alındığı ülkelerde, kullanıcıların gelen aramalar
için cep bağlantısı ücretleri ödemek zorunda olmalarından dolayı 3PCC çözümü mobil
kullanıcıların ödediği ücreti ortadan kaldırmaz. Görüşme ücretlerini azaltmak için mobilite
istemcisi, kullanıcılara VoIP modunda çalışma seçeneğini sağlar.

IP Üzerinden Ses (VoIP)
Avaya one-X® Mobile uygulamasının VoIP modunda çalışacak şekilde yapılandırılması,
kullanıcılara aramalarını Wi-Fi, 3G veya 4G veri ağları üzerinden yapma seçeneğini sağlar. Bu
seçenekler cep bağlantısı ses ücretlerini ortadan kaldırır. VoIP moduna geçilmesi, mobil
kullanıcıların özellikle uluslararası aramalarda maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
VoIP modunda, mobilite istemcisi kendi dahili hattına sahiptir ve arama içi özellikler dahil tüm
arama kontrolü işlevlerini gerçekleştirir. Mobil kullanıcı, Wi-Fi erişimi olmadığında veya veri
bağlantısı yeterli ses kalitesi sağlamadığında geri arama modunu seçebilir.
VoIP modunun etkinleştirilmesiyle ilgili bilgi için bkz. VoIP'yi etkinleştirme sayfasa 28.
Not:
VoIP moduna kayıt yapılırken sistem bir SIP kayıt hatası görüntülerse Yeniden Dene'ye
dokunun. Alternatif olarak, SIP kaydını sona erdirmek ve 3PCC modunda çalışmaya devam
etmek için hata türüne bağlı olarak Tamam veya İptal'e dokunabilirsiniz.
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VoIP'yi etkinleştirme
one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasında IP Üzerinden Ses (VoIP) modunu
etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Uygulama varsayılan olarak 3PCC modunda
çalışır.
Not:
VoIP özelliği yalnızca Power User lisansına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Yordam
1. Menü > Ayarlar > IP üzerinden ses > VoIP çalışma modu seçeneğine gidin.
2. Seçeneklerden birini belirleyin:
• Yalnızca Wi-Fi: Mobil cihazınız bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlı olduğun VoIP
özelliğinin etkinleştirilmesi için bu seçeneği belirleyin.
• Her Zaman: Etkin tüm veri bağlantısı türlerinde VoIP'yi etkinleştirmek için bu
seçeneği belirleyin.
• Hiçbir Zaman: - VoIP modunu devre dışı bırakmak için bu seçeneği
belirleyin.
3. Arama Yeri simgesine dokunun.
4. VoIP'yi seçin.
5. Geri arama seçeneklerinden birini belirleyin. Bu, herhangi bir VoIP araması
bağlanamazsa geri arama aldığınız numaradır.
6. Tamam'a dokunun.
İstemci IP Office uygulamasına kayıtlı olduğunda Ana ekrandaki Telefon simgesi
yeşil rengi alır.

Kullanıcı aramasını izlemeyi yapılandırma
Android telefonunuzda gelen ve giden tüm aramalarla etkileşimde bulunmak için one-X Mobile
Preferred for IP Office uygulamasını kullanabilirsiniz. Kullanıcı aramasını izleme özelliğini
kullanarak aşağıdaki arama türleriyle etkileşimde bulunabilirsiniz:
• Masa telefonu, softphone veya Flare üzerinden yapılan veya alınan aramalar
• one-X Mobile Preferred for IP Office uygulaması veya Avaya one-X® Portal kullanılarak
yapılan aramalar.
• Mobil ikizleme yoluyla mobil cihazda yanıtlanan aramalar.
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Yordam
1. Mobil cihazınızda Menü > Ayarlar > Arama İzleme Modu öğesine dokunun.
2. Seçeneklerden birini belirleyin:
• Yalnızca VoIP aramaları: Yalnızca VoIP aramaları için kullanıcı aramasını
izlemeyi etkinleştirmek üzere bu seçeneği belirleyin.
• Tüm aramalarım: Tüm aramalarınız için kullanıcı aramasını izlemeyi
etkinleştirmek üzere bu seçeneği belirleyin.
Varsayılan olarak Tüm aramalarım seçeneği belirlenmiştir.

Sonraki adımlar
Arama izlemeyi kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı arama aktarmalarını
işleme sayfasa 51.

Kurum aramasını yapılandırma
Kurum arama özelliği, Avaya one-X® Mobile uygulamasının cep telefonunda bulunan yerel
numara çevirme uygulamasıyla tümleşip tümleşmeyeceğini belirler. Avaya one-X® Mobile
uygulamasının cep telefonundaki yerel numara çevirme uygulamasıyla tümleşmesine izin
verirseniz Avaya one-X® Mobile, araya girer ve aramaları hücresel ağ yerine şirket sunucusunu
kullanarak yönlendirir.
Ek olarak, kurum araması arayanın mobil kimliğini gizler ve kişisel cep telefonunuzu iş amaçlı
kullanıyorsanız gizliliğinizi korumanıza olanak tanır.
Daha fazla esneklik için bir arama planı da yapılandırabilirsiniz. Böylece kurum aramaları
belirttiğiniz kurallara göre yönlendirilir. Uygulama, aramaları PBX'e aktarmadan önce aranan
numaraların değiştirilmesine ilişkin arama planı kurallarını yapılandırın.
Not:
• Avaya one-X® Mobile, arama planının çalışması için bağlı olmalıdır.
• Arama planlarını yalnızca uygulama içinden yapılandırabilirsiniz, cep telefonunun
ayarları içinden bunu yapamazsınız.
• Cep telefonundaki kişiler, Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki kişilerle
birleştirilmez.

Yordam
1. Cep telefonunda, Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın.
2. Ayarlar'a dokunun.
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3. Kurum Araması'na ve Mod'a dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun:
• Kapalı: Tümleştirme yok.
• Açık: Tümleştirme kullan.
• İstem: Her defasında hangi çeviricinin kullanılacağını sor.
• Arama Planı: Kurum arama planını kullan.
5. Kurum araması kurallarını yapılandırmak için Ayarlar menüsüne dönün.
6. Arama Planı'na dokunun.
Avaya one-X® Mobile yalnızca arama planı kurallarına uyan aramalarda araya girer
ve yönlendirme yapar.
7. Cep telefonunda menü tuşuna basın ve etkin olmayan bir kuralı göstermek için Yeni
kural ekle'ye dokunun.
8. Etkin olmayan kurala dokunun ve aşağıdaki seçenekleri yapılandırın:
• Etkin: Kuralı etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
• Alan Kodu: Avaya one-X® Mobile uygulamasının araya girmesini ve
yönlendirmesini istediğiniz aramalar için dokunup alan kodunu girin.
• Dahili numara uzunluğu: Dokunup alan kodundan sonra gelen karakter
sayısını seçin.
• Uygulanacak karakterler: Dokunup karakter sayısını seçin.
• Eklenecek karakterler: Dokunup alan kodundan önce eklenecek karakterleri
girin.
• Arama planı modu kesme noktası: Kurum araması modu olarak İstem veya
Arama Planı'nı seçerseniz uygulama, bu seçeneği otomatik olarak
etkinleştirir.
9. Arama Planı ekranında dönmek için cep telefonunda geri düğmesine basın.
Ekranda Kural 1'in artık etkin olduğu görüntülenir.
10. Bir kural daha eklemek için cep telefonunda menü tuşuna basın ve Yeni kural
ekle'ye dokunun.
Ayrıca, mevcut kuralları düzenleyebilir, silebilir, yeniden sıralayabilir ve yeniden
yapılandırabilirsiniz.

Örnek
Uygulama, arama sunucusu üzerinden aramayı yönlendirmeden önce tüm uzun mesafe
aramalarını değiştirmek, ancak yerel aramaları değiştirmemek isteyebilirsiniz. Alan kodu 613
olursa arama planlarınız aşağıdakilerden oluşur:
1. 1613+ - prefix 1613, suffix 7, rule is not active.
2. 1+ - prefix 1, suffix 10, rule is active.
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Yukarıdaki iki kural 1613+ aramaları haricinde tüm "1+" aramalarını değiştirir.

Bana bildir özelliğini yapılandırma
Kişi listenizdeki bir kişi uygun olmadığında, bu kişinin uygunluk durumunu izlemek için 'Bana
Bildir' özelliği seçeneğini kullanabilirsiniz. Bir kişi için 'Bana Bildir' özelliği seçeneğini
ayarladığınızda, Avaya one-X® Mobile kişinin iletişim durumu değiştiğinde bunu size bildirir.
Bana bildir özelliğinin bir kişiyle ilgili olarak kullanılması hakkında bilgi için bkz. Bana bildir
özelliğini kullanma sayfasa 42.

Bu görev hakkında
'Bana Bildir' özelliği seçeneğini yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın.
2. Ayarlar'a dokunun.
3. 'Bana Bildir' özelliği öğesine dokunun.
4. Mod'a dokunun.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Sürekli: Kişinin uygunluk durumu değiştiğinde bildirimler almak için. Bu kişi
için seçeneği devre dışı bırakana kadar güncellemeler almaya devam
edersiniz.
• Bir kez: Kişinin uygunluk durumu değiştiğinde bir bildirim almak için. İlk
bildirimden sonra güncelleme almazsınız.

Bildirim tercihlerini ayarlama
Avaya one-X® Mobile uygulaması, tercihlerinize göre sizi bilgilendirir. Örneğin, yeni sesli
postalar veya anlık iletiler aldığınızda veya konferansınıza kullanıcılar katıldığında Avaya oneX® Mobile uygulaması sizi bilgilendirir. IP Office ile bağlantınız değiştiğinde de bildirim
alabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bildirim tercihlerinizi yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın.
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2. Ayarlar > Bildirimler'e dokunun.
3. Bildirim Profili'ne dokunun ve tercih ettiğiniz bildirim yöntemini seçin. Seçenekler
şunlardır:
• Titreşim ve Ses
• Yalnızca titreşim
• Yalnızca ses
• Titreşim ve Ses Yok
4. Bildirimler menüsünden, ilgili bildirimleri almak istediğiniz seçeneklerin yanındaki
onay kutusunu seçin. Seçenekler şunlardır:
• Anlık İleti
• Sesli posta
• Cevapsız Aramalar
• Konferansa Katılma
• Konferanstan Çıkma
• Sunucu Bağlantısı
• Konum İzleme
• VoIP Kaydı

GPS bilgilerini yapılandırma
Geo-presence özelliğini etkinleştirirseniz Avaya one-X® Mobile uygulaması coğrafi
konumunuzu isteyen diğer kullanıcılara yayınlar.

Ön koşullar
Geo-presence özelliğini kullanmak için önce cep telefonunuzda GPS'i etkinleştirmeniz
gerekir.
• Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın, Ayarlar'a dokunun ve Konumu Yayınla onay
kutusunu seçin.

Bu görev hakkında
Cep telefonunuzda GPS'i yapılandırdıktan sonra, Konum Hassasiyeti simgesini kullanarak
Avaya one-X® Mobile uygulamasında herhangi bir ekrandan geo-presence özelliğini
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Önemli:
Bir kullanıcı geo-presence bilgilerinizi gözlemlerse cep telefonunuz daha sık GPS
güncellemesi sağlar ve dolayısıyla pilin ömrünü kısaltır. Yayınlamayı seçtiğiniz bilgilerin
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düzeyi, cep telefonunuzun pil kullanımını da etkiler. Örneğin, Maksimum'u seçtiğinizde
uygulama bilgileri daha sık güncellediği için cep telefonunuzun pil tüketimi artar.
Diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz geo-presence düzeyini kontrol etmek için aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, kullanılabilir konumların listesini görüntülemek için Konum
Hassasiyeti'ne dokunun.
2. Listeden uygun konuma dokunun. Seçenekler şunlardır:
• Şehir: Geçerli konumunuzun bulunduğu şehri ve eyaleti veya ilçeyi gösterir.
• Semt: Yalnızca geçerli konumunuzun bulunduğu ülkeyi, şehri ve eyaleti ya da
ilçeyi gösterir.
• Sokak: Geçerli konumunuzun posta adresiyle birlikte semt bilgilerini
gösterir.
• Maksimum: Geçerli konumunuzu en yakın sokak dahil ayrıntılı bir şekilde
gösterir.

GPS konumlarını silme
Geo-presence konum bilgilerinizi diğer Avaya one-X® Mobile kullanıcılarına yayınladıysanız
verileri almış olan cep telefonlarından bu bilgileri silebilirsiniz. Örneğin, geo-presence özelliğini
devre dışı bırakırsanız yayınlanan son konumunuz bu bilgiyi isteyen tüm kişilere sağlanır. Bu
bilgileri silerek bir kişi bu bilgileri istediğinde cep telefonunun No information is
available iletisini görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

Yordam
1. Cep telefonunda, Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın.
Alternatif olarak, Konum Hassasiyeti simgesine uzun süre basıp 3. adıma
ilerleyebilirsiniz.
2. Ayarlar'a dokunun.
3. Konumları Sil'e dokunun.
4. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun:
• Tüm cihazlar
• Bu cihaz
Uygulama, yayınlanan bilgilerin silinmesini onaylamanız için bir açılır ileti
görüntüler.
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Mobil ikizlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasındaki mobil ikizleme özelliği, bir dış
numarayı bir dahili numarayla ikizleyebilmenizi sağlar. Dahili numaranızda arama
yaptığınızda, ikizlenen numara da çalar. Aramayı dahili numarada veya ikizlenen numarada
alabilirsiniz.
Önceki sürümlerde, aramaların nasıl yapılacağını kontrol etmek için Arama Yeri düğmesi
kullanılıyordu. Bu sürümde, Arama Yeri düğmesi aramaların nasıl alınacağını da kontrol eder.
Ana ekranda Arama Yeri düğmesine dokunduğunuzda, aşağıdaki açılır ekran görüntülenir:

No.
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Açıklama

1

Burada bulunan alanlar, uygulamanın
aramaları nasıl yapacağını kontrol eder. Bu,
mobil ikizlemeyi etkilemez.

2

Burada bulunan alanlar, gelen aramaların
nasıl alınacağını kontrol eder. Bu, mobil
ikizlemeyi etkili bir şekilde kontrol eder.

3

Bu düğmenin seçilmesi Mobil İkizleme'yi
devre dışı bırakır.
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No.

Açıklama

4

Bu düğmenin seçilmesi gelen aramaları cep
telefonuna ikizler.

5

Bu düğmenin seçilmesi gelen aramaları ev
telefonuna ikizler.

6

Bu düğmenin seçilmesi gelen aramaları
belirleyeceğiniz başka bir numaraya ikizler.

Not:
Varsayılan olarak, mobil ikizleme özelliğini kullanamazsınız. Özelliği kullanmaya
başlayabilmeniz için yöneticinizin dahili numaranız için özelliği etkinleştirmesi gerekir.
Uygulamada VoIP etkinleştirildiğinde, gelen aramalar mobil ikizleme ayarından bağımsız
olarak uygulamada çalar.
Mobil İkizleme Avaya one-X® Mobile ile Avaya one-X® Portal arasında senkronize edilir.

Bu görev hakkında
Mobil ikizlemeyi Avaya one-X® Mobile uygulamasından etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için aşağıdaki prosedürü kullanın:

Yordam
1. Ana ekranda Arama Yeri düğmesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini gereken şekilde gerçekleştirin:
• Mobil ikizlemeyi etkinleştirmek için Aramaları şuradan al: altında görünen
aşağıdaki radyo düğmelerinden birini dokunarak seçin:
- Cep
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- Ev
- Özel
• Mobil ikizlemeyi devre dışı bırakmak için Yalnızca İş radyo düğmesini
dokunarak seçin.

DND ayarlarını yapılandırma
Telefonunuzun gelen aramalar için çalmasını durdurmak için Avaya one-X® Mobile
telefonunuzda Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini yapılandırabilirsiniz.

Bu görev hakkında
DND özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın:

Yordam
1. Cep telefonunda, Avaya one-X® Mobile uygulaması açıkken menü tuşuna
dokunun.
2. Ayarlar'a dokunun.
3. Rahatsız Etmeyin onay kutusunu seçin.
Avaya one-X® Mobile ana ekranında DND

simgesi görünür.

Sonraki adımlar
DND ayarlarını devre dışı bırakmak için:
1. Ana ekranda DND simgesine

dokunun.

2. Uygulama, 'Rahatsız Etmeyin' özelliğini devre dışı bırakmak istiyor musunuz?
iletisini görüntülediğinde Tamam'a dokunun.
Alternatif olarak, mobil cihazda Ayarlar'a dokunabilir ve Rahatsız Etmeyin onay
kutusundaki işareti kaldırabilirsiniz.

Gelişmiş alan açıklamaları
Gelişmiş menüsünde günlük kaydı ayarları, dosya aktarma seçenekleri ve teknik destek için
yararlı olan güvenlik ayarları görüntülenir. Teknik destek tarafından istenmedikçe bu ayarları
değiştirmeyin.
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Alan

Açıklama

Sorun Raporu
Gönder

Teknik desteğe uygulamayla ilgili sorun raporunu gönderme
seçeneği.

Günlük Ayarları

Günlük Ayarları menüsü, teknik destek personelinin kullanabileceği
günlük bilgilerine erişim sağlar. Seçenekler şunlardır:
• Günlük düzeyi: Günlük düzeyini belirleme seçeneği.
• Günlük sınırı (MB): Günlüklere ilişkin boyut sınırını belirtme
seçeneği. Varsayılan 16 MB'dir.
• XMPP hata ayıklaması: Ek XMPP hata ayıklamasını etkinleştirme
veya devre dışı bırakma onay kutusu.

Dosya Aktarım
Seçenekleri

Kullanılabilir dosya aktarımı seçenekleri:
• Yalnızca Wi-Fi: Tüm dosyaların aktarımı için Wi-Fi kullanımını
etkinleştirme veya devre dışı bırakma onay kutusu.
• Bekleyen dosya aktarımları: Bekleyen dosya aktarımı sayısını
görüntüleme ve bekleyen aktarımları temizleme seçeneği.

Güvenlik
Ayarları

Uygulamanın, sunucuya bağlanırken sunucu sertifikalarını
doğruladığını belirten Sunucu sertifikaları onay kutusu seçimi.

Pencere öğesini etkinleştirme
Android OS'de, bir Avaya one-X® Mobile pencere öğesi cep telefonunuzun ana sayfasını
görüntülemek için kullanılabilir.

Pencere öğesi, uygulama aracılığıyla aldığınız yeni iletişimlerin sayısını göstermek için bildirim
simgelerini kullanır. Pencere öğesini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için cep
telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Avaya one-X® Portal üzerinde kendi kendine yönetim
Avaya one-X® Portal uygulamasını kullanarak Avaya one-X® Mobile uygulamasının konferans
aramaları için kullanması gereken konferans köprü numarasını belirtin. Kişisel ve cep telefonu
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numaraları da belirtebilirsiniz, bu numaralar cep telefonuna ve cep telefonundan tersi yönde
dağıtılır.
Ayrıca, Avaya one-X® Portal uygulamasını kullanarak iletişim durumunuzu görüntülemek
isteyen kişiler için telefon durumu ve takvim bilgilerini etkinleştirebilirsiniz.

Konferans köprüsünü yapılandırma
Konferans köprü numaranızı ayarlamak için Avaya one-X® Portal uygulamasında oturum açın
ve aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
• Yapılandır > Telefon öğesini seçin.
• Kişisel konferans köprü numaranızı girin. Hangi konferans köprü numarasının
kullanılacağını belirlemek için sistem yöneticinize başvurun.

Telefon durumunu etkinleştirme
O anki telefon durumunuzun bu bilgiyi isteyen diğer kullanıcılara verilip verilmeyeceğini
seçebilirsiniz. Telefon durumunuzu etkinleştirdiğinizde, kişileriniz Avaya one-X® Mobile
uygulamasını kullanarak o anda telefonda olup olmadığınızı görebilir. Telefon durumunuzun
uygunluğunu ayarlamak için Avaya one-X® Portal uygulamasında oturum açın ve aşağıdaki
adımları gerçekleştirin:
• Yapılandır > Telefon > Anlık İleti/İletişim Durumu öğesini seçin.
• Arama durumunu duyur öğesini seçin.

Takvim bilgilerini etkinleştirme
Takvim durumunuzun bu bilgiyi isteyen diğer kullanıcılara verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz.
Takvim durumunuzu etkinleştirdiğinizde, kişileriniz o güne planlanmış toplantılarınızı toplantı
saatiyle birlikte görmek için Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanabilir.
• Yapılandır > Telefon > Anlık İleti/İletişim Durumu öğesini seçin.
• Takvim durumunu duyur'u seçin.
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Durum bilgilerini yönetme
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office, kendi uygunluk durumunuzla ilgili bilgileri
ayarlamanızı ve kişilerinizin uygunluk durumlarıyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar.
Uygulama aynı zamanda Microsoft Office Outlook takviminizle tümleşme ve planlanmış
randevularınıza dayalı durum güncellemeleri sağlama yeteneğine sahiptir.

İletişim durumu ve durum
İletişim durumu olarak da bilinen kişinin ağdaki uygunluk durumunu iki yoldan biriyle
belirleyebilirsiniz:
• Kullanıcının o anki durumunu yansıtacak şekilde renk değiştiren bir simge ile.
veya
• Kullanıcı tarafından girilen bir metin iletisi ile.
İletişim durumu simgeleri, iletişim durumunuzu renge göre hızla tanımlayabilmek için yeşil, sarı
ve kırmızı renktedir. Her renk kodlu simgede durum metni girilebilen bir alan vardır.
Herhangi bir ekranda ayarlayabileceğiniz iletişim durumunuz kişileriniz tarafından görülebilir.
Avaya one-X® Mobile, hem sizin hem de kişilerinizin iletişim durumu bilgilerini görüntüler.
Kişilerinizin iletişim durumunu görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Kişilerinizin uygunluk
durumunu izleme sayfasa 40.

Takvim ile tümleştirme
Microsoft Office Outlook veya Microsoft Office Outlook Web Access kullanıyorsanız, Avaya
one-X® Mobile takviminizdeki verileri kullanarak durum bilginizi güncelleyebilir. Uygulama,
aşağıdaki durum bilgilerini sağlamak için takviminizdeki toplantıların başlangıç ve bitiş
zamanlarını kullanır:
• Takviminizde zamanlanmış bir toplantı olduğunda, Avaya one-X® Mobile toplantıdan beş
dakika önce durumunuzu Meşgul olarak ayarlar ve Şu saatte bir toplantıya başlıyor:
<saat> iletisini görüntüler.
• Toplantı başladığında, durum iletiniz Şu saate kadar bir toplantıda: <saat> olarak
güncellenir.
• Toplantı bittikten sonra durumunuz Uygun olarak değişir.
• Takviminiz günün tamamı için planlanmış bir toplantınız olduğunu gösteriyorsa, durum
iletiniz Bütün gün toplantıda olarak güncellenir.
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Önceden bir durum metni girdiyseniz, takvim iletileri durum metninizin sonuna eklenir. Örneğin,
durum metni olarak İşte girerseniz ve 15:00'a kadar toplantıda olacaksanız, Avaya one-X®
Mobile durum metninizi İşte — şu zamana kadar toplantıda: 15:00 olarak günceller.
Avaya one-X® Mobile, kişilerinizin takvim bilgilerini de sağlar. Daha fazla bilgi için bkz.
Kişilerinizin uygunluk durumunu izleme sayfasa 40
Takvim bilgileri yalnızca sistem yöneticiniz onları uygun olarak yapılandırırsa kullanılabilir.

Kişilerinizin uygunluk durumunu izleme
Avaya one-X® Mobile, kişilerinizin uygunluk durumunu görüntülemek için birkaç seçenek
sunar.
İletişim durumu bilgileri:
Avaya one-X® Mobile uygulamasında kişilerinizin iletişim durumunu görüntüleyebileceğiniz
birkaç yer vardır:
• İç kişilerin iletişim durumu bilgilerinin görüntülendiği Kişiler listesinde.
• İç konferans katılımcılarının iletişim durumu bilgilerinin görüntülendiği Konferans
ekranında. Dış katılımcıların iletişim durumu bilgisi yoktur.
• Sesli posta iletisini bırakan kişinin iletişim durumu bilgilerinin görüntülendiği Sesli Posta
ekranında.
Bu ekranların her birinde kişi adının solunda renk kodlu bir simge görüntülenir. Kişi tarafından
girilen durum metni kişi adının altında görüntülenir.
İletişim durumu bilgileri hem sistem kişileri için hem de gmail kişisi gibi özel kişiler için
kullanılabilir. Ancak, Avaya one-X® Portal içinde “Kişisel” dizinine eklenen özel kişilerin adları
“Sistem” dizininde önceden bulunan bir kişiyle aynı olduğunda, cep telefonunuzda bunların çift
göründüğünü ve kopya olan bu kişilerin iletişim durumu bilgisi olmayacağını unutmayın. Bu tür
bir kopyalama olmaması için sistem kişisini Avaya one-X® Portal içindeki “Kişisel” dizinine
eklemek için doğru yöntemi kullanın. Doğru yöntem, “Sistem” dizininin Gruba ekle düğmesini
kullanmaktır. Daha fazla bilgi için Avaya one-X® Portal belgelerine bakın.
Takip Et özelliği:
İletişim durumunda uygun olmadığı belirtilen kişilere ulaşmanız gerektiğinde, Takip Et özelliğini
kullanarak kişilerin uygunluk durumunu otomatik olarak izleyebilirsiniz. Bir kişi için Takip Et
özelliğini ayarladığınızda, Avaya one-X® Mobile kişinin iletişim durumu uygunluk durumunda
bir ilerleme gösterdiğinde bunu size bildirir. Örneğin, kişinin iletişim durumu Rahatsız
Etmeyin'den Meşgul'e veya Meşgul'den Uygun'a değiştiğinde Takip Et özelliği bunu size
bildirir. Kişi adının yanında görüntülenen ayak izleri simgesi bu özelliğin etkin olduğunu
gösterir. Kişinin iletişim durumu Meşgul'den Rahatsız Etmeyin'e değiştiğinde kişi daha uygun
duruma gelmediği için bildirim alınmadığına dikkat edin.
Takip Et özelliğini kullanmanın iki seçeneği vardır:
• Bir durum değişikliği size bildirildikten sonra kişinin takibini otomatik olarak bırakma.
• Kişinin takibini bırakmayı seçinceye kadar durum değişiklikleriyle ilgili bildirim almaya
devam etme.
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Takip Et özelliğini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Takip et modunu
yapılandırma sayfasa 31.
Takvim bilgileri:
Kişilerinizin takvim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Avaya one-X® Mobile o gün için
zamanlanmış olan toplantıları ve randevuları görüntüler.
Telefon durumu:
Bir kişinin o anda telefonda olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Durumunuzu ayarlama
Durum çubuğu iletişim durumunuzu gösterebileceğiniz ve bir durum iletisi ayarlayabileceğiniz
bir alan sağlar. Durum çubuğu, Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki tüm ekranlarda
bulunur.

Bu görev hakkında
Durum alanı iletişim durumunuzu yansıtan renk kodlu simgeler ve ayrıca durum iletiniz için bir
metin alanı sağlar. Metin alanına yeni bir durum iletisi girebilir veya son kullanılan bir durum
iletisini tekrar kullanabilirsiniz. Avaya one-X® Mobile, en son kullandığınız beş durum iletisini
saklar.

Yordam
1. Durum çubuğunda, durum metin alanına dokunun.
Uygulama, bir iletişim kutusu görüntüler.
2. Renk kodlu bir simgeye dokunun.
3. Durum iletisini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
• Klavyeyi görüntülemek ve bir durum girmek için metin alanına dokunun.
Harfleri yazarken, uygulama o harflerle eşleşen son durum iletilerini
görüntüler. Bir durum iletisine dokunun veya yeni bir durum iletisi girin.
• Durum iletinizi ses tanıma özelliğini kullanarak girmek için klavyede mikrofon
düğmesine dokunun. Konuşmayı bitirdikten sonra, durumun doğru olduğunu
onaylamak için Tamam'ı tıklayın.
• Düzenle menüsünü görüntülemek için metin alanına uzun süre basın.
Düzenle menüsünü durum iletinizde metin seçme, kesme, kopyalama ve
yapıştırma işlemleri için kullanabilirsiniz. Düzenle menüsünü sözlüğünüze
sözcük eklemek için de kullanabilirsiniz.
Düzenle menüsünden bir seçenek belirtin ve sonra metin alanına dokunarak
klavyeyi görüntüleyin ve durum iletinizi düzenlemeye devam edin.
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Bana bildir özelliğini kullanma
Kişi listenizdeki bir kişi uygun değilse bu kişinin uygunluk durumunu izlemek için 'Bana Bildir'
özelliği seçeneğini kullanabilirsiniz. Bir kişi için 'Bana Bildir' özelliği seçeneğini
ayarladığınızda, Avaya one-X® Mobile kişinin iletişim durumu değiştiğinde bunu size bildirir.
Örneğin, bir kişinin iletişim durumu Rahatsız Etmeyin durumundan Meşgul durumuna veya
Meşgul durumundan Uygun durumuna değiştiğinde uygulama bunu size bildirir.

Bu görev hakkında
İzlediğiniz bir kişi iletişim durumu değiştiğinde, ekranınızın üst kısmındaki bildirim çubuğunda
bir güncelleme ve bir anlık ileti alırsınız.

Yordam
1. Kişiler sayfasında, uygunluk durumunu izlemek istediğiniz kişinin adına dokunun.
2. Bana bildir öğesine dokunun.
Uygulama, kişinin adının yanındaki ayak izi simgesini görüntüler.
3. (İsteğe bağlı) Bildirimleri almayı durdurmak için Bildirme öğesine dokunun.

Takvim bilgilerini görüntüleme
Seçilen kişinin belirli bir zamanda bir toplantıda olup olmadığını görüntülemek için Avaya oneX® Mobile uygulamasını kullanın.

Yordam
1. Kişiler ekranında bir kişi için iletişim ekranı açmak amacıyla kişinin adına
dokunun.
2. Ayrıntılar simgesine dokunun.
Avaya one-X® Mobile uygulaması, seçilen kişinin o anda toplantıda olup olmadığını
belirten bir ileti görüntüler.

Telefon durumunu görüntüleme
Bir kişinin o anda telefonda olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.
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Yordam
Aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
• Kişiler ekranında bir kişinin adına dokunarak bu kişi için bir iletişim ekranı açın ve
Ayrıntılar simgesine dokunun.
Avaya one-X® Mobile, seçilen kişinin o anda telefonda olup olmadığını belirten bir
ileti görüntüler.
• Kişiler ekranında, bir kişiye ilişkin girişi görüntüleyin. Kişi telefondaysa uygulama,
kişinin adının yanında kırmızı renkli bir iletişim durumu simgesi ve bir telefon
simgesi görüntüler.
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Arama yapma
Arama başlatmak için Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullandığınızda, varsayılan olarak
uygulama, IP Office uygulamasına bulunduğunuz yerin telefon numarasını çevirme talimatı
verir. Bulunduğunuz konumdaki telefonu açtıktan sonra, Avaya one-X® Mobile ulaşmak
istediğiniz numarayı çevirir. Bu yaklaşım, aramaların 3. taraf arama kontrolü (3PCC)
kullanılarak Avaya IP Office PBX üzerinden yönlendirildiği anlamına gelir. 3PCC modu yerine
VoIP modunu seçerseniz aramayı, IP Office yerine Avaya one-X® Mobile uygulaması işler.
Her iki modda da şunları yapabilirsiniz:
• arama yapma, alma ve sonlandırma
• etkin aramalar sırasında tuşlu arama tuşlarına erişme
• denetimli ve denetimsiz aktarmalar gerçekleştirme
Not:
3G araması yaptığınızda, bazı arama özelliklerine erişemeyebilir veya anlık ileti
gönderemeyebilirsiniz. Bazı mobil cihazlar ve bazı hizmet sağlayıcılar 3G araması sırasında
veri sinyalini sınırlar.
Sonraki bölümlerde, konum bilgilerinin nasıl ayarlanacağı ve nasıl arama başlatılacağı
açıklanmaktadır.

Arama yerinizi ayarlama
Arama yapabilmek için Avaya one-X® Mobile uygulamasının sizi bulabileceği telefon
numarasını belirtmeniz gerekir. Örneğin, normalde aramaları masa telefonunuzu kullanarak
yapıyorsanız, seyahat ederken cep telefonunuzu veya otel odasındaki telefonu kullanarak
arama yapmayı seçebilirsiniz.
Normalde arama yeriniz Avaya one-X® Mobile uygulamasının yüklenmiş olduğu mobil cihazdır,
ancak arama yerinizi gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz. Aramalarınız için kullanmayı tercih
ettiğiniz telefonu belirtebilir ve arama yeriniz değiştikçe bu numarayı güncelleyebilirsiniz.
Arama yapmayı denerseniz ancak arama yerinizi ayarlamadıysanız prosedür boyunca size yol
gösteren bir sihirbaz görüntülenir:

Android'de Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office Kullanılması Tercih Edilir

Mayıs 2014

45

Aramaları İşleme

Bu görev hakkında
Arama yerinizi ayarlamak için Durum çubuğundaki Arama Yeri simgesine basın:
• Varsayılan arama yeri Mobil değeridir.
Uygulama Cep numarasını cihazdaki SIM karttan otomatik olarak algılar.

Yordam
1. Durum çubuğunda, bir menü açmak için Arama Yeri simgesine basın.
2. Menüden aşağıdaki arama yerlerinden birini seçin:
• Cep telefonu: Varsayılan ayar, Avaya one-X® Mobile uygulamasının yüklü
olduğu mobil cihazın telefon numarasıdır.
• İş telefonu: İş telefonu numarası sistem yöneticiniz tarafından ayarlanır ve
değiştirilemez.
• Ev telefonu: Ev telefonu numarası Avaya one-X® Mobile istemcisinde veya
Avaya one-X® Portal uygulamasında ayarlanır.
• VoIP: Bu seçenek, bir Wi-Fi bağlantısı olduğunda kullanılabilir hale gelir. VoIP,
arama yeri seçenekleri listesinde yalnızca 3PCC modunu etkinleştirdiğinizde
görünür. Bu mod varsayılan olarak etkindir.
• Özel telefon numarası: Özel telefon numarası yalnızca Avaya one-X® Mobile
istemcisinde ayarlanabilir. İç dahili numaralar, Özel telefon numaranız olarak
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kullanamazsınız.Özel bir telefon numarasını iç dahili numarası olarak
ayarlarsanız Avaya one-X® Mobile, İşlem başarısız iletisini görüntüler.
Bir arama yeri seçtikten sonra, Durum çubuğu o konuma özel bir simge gösterir.
3. Etkin arama yerinin telefon numarasını değiştirmek için Durum çubuğundaki Arama
Yeri simgesine dokunun ve menüden Telefon numarasını ayarla'yı seçin. Sonraki
adıma geçin.
Etkin arama yerinin telefon numarasını silmek için Durum çubuğundaki Arama
Yeri simgesine dokunun ve menüden Telefon numarasını sil'i seçin. Uygulama
bir onay iletisi verir ve ana ekrana geri döner.
4. Yeni numarayı metin alanına girin. Alan kodu eklemek için Telefon sistemine bir
alan kodu gerekli onay kutusunu etkinleştirin ve alan kodu numarasını Alan
Kodu alanına girin.
5. Memnun kaldığınızda, cihazınıza bağlı olarak Tamam'a veya Kaydet'e basın.

Arama Tuşlarından bir arama başlatma
Durum çubuğunda görünen Arama Tuşlarından bir arama başlatmak için aşağıdaki prosedürü
kullanın. Avaya one-X® Mobile, seçtiğiniz arama yerini kullanarak aramayı yapar.

Yordam
1. Durum çubuğunda Arama Tuşları simgesine basın.
Arama Tuşları ekranı görünür.
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2. Bir telefon numarası çevirmek için Arama Tuşlarındaki rakamlara dokunun.
3. Arama simgesine dokunun.
Arama, seçilen arama yeri kullanılarak yapılır.

Kişiler listesinden arama başlatma
Yordam
1. Kişiler listesinden arama başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
• Tümleşik çeviriciyi kullanarak dahili numarayı veya telefon numarasını
çevirin.
• Bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri görüntülemek amacıyla kişiler
listesinde bir ada ve ardından İşi Ara öğesine dokunun.
2. (İsteğe bağlı) Kişiyi bir konferansa eklemek için Konferansa ekle'ye dokunun.
3. (İsteğe bağlı) Bir kişinin ayrıntılarını görüntülemek için Ayrıntılar'a dokunun.
4. (İsteğe bağlı) Kullanıcının yapılandırılmış birden fazla telefon numarası olup
olmadığını belirlemek ve aramak üzere bu numaralardan birini seçmek için Diğer
seçenekler simgesine dokunun.
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Anlık iletiden arama başlatma
Göndereni arayarak bir anlık iletiyi yanıtlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, Anlık İleti ekranına gidin ve anlık iletiye dokunun.
Uygulama bir iletişim ekranı görüntüler.
2. Bir arama başlatmak için telefon simgesine dokunun.

Arama günlüğünden arama başlatma
Arama Günlüğü ekranından bir arama başlatmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Arama Günlüğü ekranında, aramak istediğiniz kişinin adına dokunun.
Uygulama, söz konusu kişi için bir iletişim ekranı görüntüler.
2. Ara düğmesine dokunun.

Tümleşik çeviriciyi kullanma
Avaya one-X® Mobile, kişisel dizininizdeki veya şirket dizininizdeki kişileri aramak için
kullanabileceğiniz tümleşik bir çevirici sağlar. Çeviriciyi dış kişileri aramak için de
kullanabilirsiniz.

Ön koşullar
Ayarlar > Arama Planı'ndaki kuralları yapılandırın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle
iletişim kurun.

Yordam
1. Çeviriciyi başlatmak için Kişiler ekranına gidin ve tümleşik çevirici düğmesine
dokunun.
2. Numaranın tamamını yazın veya önerilen ilk kişiyi seçin.
Numarayı yazmaya başladığınızda, uygulama son olarak iletişim kurulan ve
yazmakta olduğunuz numaranın altındaki bir listede eşleşen telefon numaralarını
görüntüler.
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3. Bir arama başlatmak için Telefon simgesine dokunun.

Kişiler listesinden e-posta başlatma
Kişiler listesinden e-posta başlatmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Kişinin yapılandırılmış
e-posta adresi yoksa bununla ilgili bir ileti görüntülenir. Kişinin yapılandırılmış geçerli bir eposta adresi varsa, tercih ettiğiniz bir e-posta uygulamasını seçebilir ve onu kullanarak ilgili
kişiye e-posta gönderebilirsiniz.

Yordam
1. Kişiler listesinde kişinin adına basın.
2. E-posta seçeneğini belirtin.
Mobil cihazınızın tercih edilen e-posta uygulaması açılır.

Seçim yapma
Kişi listesinde bir kişiye dokunursanız Seç simgesini görüntüleyebilirsiniz. Kişiyi seçmek için
Seç simgesini kullanın. Seçime eklemek için ek kişilere dokunun.
Alternatif olarak, bir kişiyi seçmek için parmağınızı kişide uzun süre basılı tutabilirsiniz. Seçime
eklemek için ek kişilere dokunun.
Uygulama, ekranın üst kısmında seçili kişilerin sayısını görüntüler. Örneğin, 1 selected.
Kişiler ekranından herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ayrılırsanız kişiler seçili kalır.

Yordam
1. Kişiler ekranında, seçmek istediğiniz kişiye dokunun.
2. Seç'e dokunun.
3. Birden çok kişiyi seçmek için seçmek istediğiniz kişilere dokunun.
Uygulama, ekranın üst kısmında seçili kişilerin sayısını görüntüler.
4. (İsteğe bağlı) Seçilen tüm kişiler için bir konferans oluşturmak üzere Konferans'a
dokunun.
5. (İsteğe bağlı) Kalan seçenekleri görüntülemek için Seçenekler menüsü simgesine
dokunun.
Seçilen kişiler üzerinde kullanılabilecek seçenekler şunlardır:
• Konferans
• Anlık İleti Gönder
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• E-posta
• Yerel Gruba Kaydet
• Bul

3. taraf aramalarını aktarma
3. taraf arama aktarma özelliğini, Avaya one-X® Mobile uygulamasını bir 3. taraf arama kontrolü
olarak kullanırken aldığınız aramaları aktarmak için kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Etkin bir aramanız olduğunda, Avaya one-X® Mobile ekranınızda Aramayı Aktar
düğmesine dokunun.
2. Şu seçeneklerden birini kullanın:
• Kişilerinizden hedef numarayı seçin.
• Hedef numarayı çevirmek için arama tuşlarını kullanın.
3. Aramayı Aktar ekranında Aktar düğmesine dokunun.

Kullanıcı arama aktarmalarını işleme
Otomobilinizde olduğunuz ve potansiyel bir müşteriyle Avaya one-X® Mobile uygulamanızdan
bir satış görüşmesi yapmanız gerektiğini düşünün. Karşı tarafı ikna edip satışı kapatırsınız ve
aramayı, işlemi tamamlamak üzere yönetiminize aktarmak istersiniz. Bunun gibi bir durumla
başa çıkmak için ofiste veya dışarıda tüm aramalarınızı bir uygulamadan işleme esnekliği
sağlayan bir özelliğe ihtiyacınız vardır. Kullanıcı aramasını izleme özelliği, tüm etkinlikleri
başka bir cihaz veya uygulama kullanmadan gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.
Arama izleme modunuzu Tüm aramalarım değerine ayarladıysanız sizinle ilgili tüm IP ofis
aramaları Etkin arama sekmesinde görünür. Uygulamanızı Kullanıcı aramasını izleme
amacıyla yapılandırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Kullanıcı aramasını izlemeyi
yapılandırma sayfasa 28. Etkin bir arama sırasında, devam eden aramalarla ilgili aşağıdaki
ayrıntıları görüntülemek için Etkin arama sekmesine dokunabilirsiniz:
• Karşı telefonun görüntü adı ve dahili numarası
• Karşı telefonun avatarı
• Aramanın geçerli durumu
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• Arama zamanlayıcısı
• Sizin tarafınızda kullanılan cihaz

Yordam
1. Etkin bir aramanız olduğunda, Avaya one-X® Mobile ekranınızda Aramayı Aktar
çubuğuna dokunun.
Uygulama, Kişiler ekranını görüntüler.
2. Aramayı aktarmak istediğiniz Kişiyi seçin.
Uygulama, aramak istediğiniz numarayı seçmenizin istendiği bir açılır pencere
görüntüler.
3. Aramak istediğiniz numarayı seçin.
Arama, kişinin seçilen numarasına aktarılır. Bu aktarmalar, denetimsiz
aktarmalardır.
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Konferans köprünüzü yönetme
Konferans aramalarına ev sahipliği yapmak ve onları yönetmek için Avaya one-X® Portal
üzerinde yapılandırılmış konferans dahili numaranızın olması gerekir. Konferans köprüsüne
mobil cihazın değil, IP Office uygulamasının ev sahipliği yaptığını unutmayın.
Konferans ekranından kendi konferans köprünüze katılabilir, katılımcıların sesini kapatabilir
veya açabilir, katılımcılar için diğer adlar girebilir ve onların bağlantısını kesebilirsiniz.
Konferans ekranındaki görsel göstergeleri kullanarak konferansınızı yönetebilirsiniz. Görsel
göstergeler size şunları gösterir:
• Konferans köprünüze kimlerin bağlı olduğu.
• Hangi katılımcının konuştuğu.
• Hangi katılımcıların sesinin kapalı veya açık olduğu.
• Konferansın kilitli olup olmadığı.
• Konferans katılımcılarının iletişim durumu bilgileri.
• Katılımcıların içeriden mi yoksa dışarıdan mı olduğu. Telefon direği simgesi bir dış kişi
olduğunu gösterir.
Her katılımcının telefon numarası veya diğer adı gösterilir. Kişinin avatarı görüntülenir (kişiler
listenizde varsa). Telefon direği simgesi dışarıdan arandığını gösterir.
Grubu Kaydet seçeneği kullanılarak konferans katılımcılarını bir gruba kaydetmek
mümkündür.
Simgeler:
Aşağıdaki simgeler Konferans ekranında görünür.
Katılımcının arama yerini seçmek için bu düğmeye basın.
Katılımcıyı konferanstan çıkartmak için bu düğmeye basın.
Geçerli konuşmacıyı gösterir.
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Katılımcının konuşmadığını gösterir.

Katılımcının sesinin kapatıldığını gösterir.

Konferansın kilitlendiğini gösterir.
Konferans kilidini açmak için bu düğmeye basın.
Konferansın kilidinin açıldığını gösterir.
Konferansı kilitlemek için bu düğmeye basın.

Konferans katılımcısı ekleme
Kişiler listenizi konferans aramasına katılımcı eklemek için kullanın. Konferans aramasına
kişileri tek tek ekleyebileceğiniz gibi aynı anda birden fazla kişi de ekleyebilir veya belirli bir
gruba ya da gruplara yönelik konferans yapabilirsiniz.
Bir konferansa katılımcı eklediğinizde, katılımcılar Konferans hazırlık ekranında görünür. Sizin
de katılımcı listesinde yer alacağınızı unutmayın. Bir katılımcıyı konferans listesinden
kaldırmak için bkz. Katılımcıların bağlantısını kesme sayfasa 59.
Konferansı başlatmak için bkz. Konferans başlatma sayfasa 55.
Hem yeni hem de devam konferanslara katılımcı eklemek için aşağıdaki prosedürleri
kullanın.

Yordam
1. Kişiler listesindeki bir kişiyi konferans aramasına davet etmek için kişinin iletişim
ekranını açmak üzere kişinin adına basın. Konferansa ekle simgesine basın:

2. Konferans aramasına birden fazla kişi eklemek için kişiyi uzun süre basılı tutun.
Kişinin seçildiğini göstermek için yukarıda bir seçim çubuğu görünür; o sırada siz
de seçime eklemek istediğiniz diğer kişilere basabilirsiniz.

Uygulama, seçilen kişileri seçim çubuğundaki Konferans simgesine basarak
konferansa ekleyebileceğiniz bir sanal gruba ekler:
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Bir kişinin seçimini kaldırmak için girişine bir kere daha basabilirsiniz.
Ayrıca, seçiminize yerel gruplar ekleyebilir ve böylece seçili olan diğer tüm kişilerle
birlikte o grubun tüm üyeleri için konferans araması oluşturabilirsiniz. Düzenli ekip
toplantıları yapıyorsanız ve konferans araması oluştururken zaman kazanmak
istiyorsanız yerel gruplar oluşturup kullanmanız gerekir.
3. Dış kişileri konferans aramasına eklemek için tümleşik çeviriciye basın ve aşağıdaki
adımları gerçekleştirin:
a. Numara çevir alanına bir telefon numarası girin.
b. Çevrilen Numaralar listesine numara eklemek için klavyede + simgesine
basın.
c. Kişiyi seçilen bir gruba eklemek için çevrilen numaraya uzun süre basın.
Seçilen gruba istediğiniz katılımcıları ekleyin.
d. Seçim çubuğunda Konferans simgesine basın.

Konferans başlatma
Kişiler konferansa eklendikten sonra, katılımcılar Konferans hazırlık ekranında görünür. Daha
fazla bilgi için bkz. Konferans katılımcılarını ekleme sayfasa 54.
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Hazırlık ekranında bir Grubu Kaydet düğmesi bulunur. Grubu Kaydet düğmesine
bastığınızda, tüm konferans katılımcıları bir gruba kaydedilir. Bu grup, Kişiler listesinin Yerel
Gruplarım bölümünde görünür. Grubu, gelecekte her bir katılımcıyı tekrar manuel olarak
seçmek zorunda kalmamak için seçebilirsiniz.
Konferans sırasında, hazırlık ekranı Aramada olan ve Aramadan çıktı durumundaki
katılımcılar arasında bölünür. Aramada olan katılımcıların adlarına basarak aşağıdaki
seçenekleri görüntüleyebilirsiniz:
• Bağlantıyı kes: Katılımcının bağlantısını kesin.
• Sesi kapat: Katılımcının sesini kapatın.
• Diğer ad ata: Bu seçenek, varsayılan olarak görüntülenen telefon numarası yerine bir ad
girmenizi sağlar. Uygulama sonraki konferanslarda kullanılmak üzere oluşturduğunuz
diğer adı saklar. Görüntüyü diğer adı veya katılımcının telefon numarasını gösterecek
şekilde değiştirebilirsiniz. Atadığınız diğer adları yalnızca sizin görebileceğinizi
unutmayın.

56

Android'de Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office Kullanılması Tercih Edilir
Yorumlar? infodev@avaya.com

Mayıs 2014

Konferans köprünüzü yönetme

Yordam
1. Konferansı başlatmak için Aramayı Başlat düğmesine basın.
2. Konferans başladıktan sonra başka katılımcılar davet edebilirsiniz. Bkz. Konferans
katılımcısı ekleme sayfasa 54.

Devam eden bir konferansa katılma
Devam ederken ayrıldığınız bir konferansa yeniden katılmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Konferans ekranına gidin.
2. Cihazın Menü düğmesine basın.
3. Menüden Konferansa katıl seçeneğini belirleyin.

Konferansı kilitleme ve açma
Devam etmekte olan konferans aramalarını kilitleyebilir ve aramaların kilidini açabilirsiniz.
Konferansa yeni katılımcıların katılmasını engellemek istediğinizde kilitleme seçeneğini
kullanın.

Yordam
1. Bir konferansı kilitlemek için kilidi açık asma kilit simgesine basın:

Simge, konferansın artık kilitlendiğini belirten kırmızı rengi alır. Yeni katılımcılar
konferansa katılamaz.
2. Konferansın kilidini açmak için kilitli asma kilit simgesine basın.

Simge, konferans kilidinin artık açık olduğunu belirten yeşil renge döner. Yeni
katılımcılar konferansa katılabilir.
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Katılımcıların sesini kapatma
Konferans sahibi olarak tek tek veya tüm katılımcıların sesini kapatabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Konferans katılımcılarının sesini kapattığınızda ve açtığınızda, katılımcının adının yanındaki
mikrofon simgesi mikrofon durumunu gösterir. Sesi kapatılan bir katılımcının yanındaki simge
üzeri çizili bir mikrofon gibi görünür:

Yordam
Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
a. Tek bir katılımcının sesini kapatmak için, menü seçeneklerini görmek üzere
Konferans ekranında katılımcının adına basın. Menüden, Sesi Kapat'ı seçin.
Sesi aç seçeneği ile katılımcının sesini açmak için aynı menüyü değiştirin.
b. Tüm katılımcıların sesini kapatmak için Konferans ekranından seçenekleri
görüntülemek üzere mobil cihazda Seçenek Menüsü düğmesine basın.
Menüden, Tümünün sesini kapat'ı seçin. Tümünün sesini kapat seçildiğinde
konferans sahibinin sesi kapatılmaz.
Tümünün sesini aç seçeneği ile tüm katılımcıların sesini açmak için aynı menüyü
değiştirin.

Diğer ad atama
Bir katılımcı konferans aramasına katıldığında, Avaya one-X® Mobile katılımcının arama
sunucusu tarafından belirlenen varsayılan adını görüntüler. Örneğin, varsayılan ad bir telefon
numarası veya arayan kimliği olabilir. Konferans aramasındaki katılımcıları tanımayı
kolaylaştırmak için her katılımcıya diğer ad atayabilirsiniz. Atadığınız diğer adları yalnızca siz
görebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir konferans devam ederken bir katılımcıya diğer ad atayabilirsiniz. Avaya one-X® Mobile bu
diğer adı sonraki konferans aramaları için saklar.

Yordam
1. Konferans ekranında bir menü görüntülemek üzere katılımcının adına uzun süre
basın.
2. Metin alanını görüntülemek için Diğer ad ata'yı seçin.
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3. Metin alanına basarak cihaz klavyesinin görünmesini sağlayın ve aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanarak diğer adı girin:
a. Bir diğer ad yazın ve Tamam'a basın.
b. Ses tanıma özelliğini kullanarak diğer ad girmek için mikrofon düğmesine ve
Tamam'a basın.
4. Diğer adı kaldırmak için katılımcının adına basın ve menüden Diğer adı sil'i
seçin.

Katılımcıların bağlantısını kesme
Katılımcıların konferans köprünüzle olan bağlantısını tek tek veya toplu olarak kesmek için
aşağıdaki prosedürü kullanın. Kendiniz de konferanstan çıkmak için aynı prosedürü kullanın.
Bir katılımcıyı konferans aramasından kaldırdığınızda veya katılımcı aramadan çıktığında,
Aramadan çıktı bölümünde görünür.

Yordam
1. Konferans ekranında, konferanstan bağlantısını kesmek istediğiniz katılımcıyı
belirleyin.
Mevcut konuşmacının mikrofon simgesi mavi renkte görünür.
2. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Katılımcının adına uzun süre basın ve menüden Bağlantıyı Kes seçeneğini
belirleyin.
veya
• Aramayı sonlandır düğmesine basın ve isteği onaylayın. Aramayı
sonlandır düğmesine bastığınızda tüm konferans sonlandırılır ve tüm
katılımcıların bağlantısı kesilir.
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Olay geçmişi hakkında
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office, R 9.0, ana ekranda bir Olaylar sekmesi sağlar.
Olay ekranını görüntülemek için Olaylar sekmesine dokunabilirsiniz. Olay ekranında
varsayılan olarak tüm olaylar görüntülenir. Bununla birlikte, olayları filtreleyerek belirli bir olay
türünü görüntülemeyi seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Olayları
Filtreleme sayfasa 62. Seçilen olayla ilgili eylemler gerçekleştirmek için bir olaya da
dokunabilirsiniz. Bir olayı seçerek gerçekleştirebileceğiniz eylemler, olay türüne göre değişir.
Olay türü

Gerçekleştirebileceğiniz eylemler

Sesli posta

• Ara
• Oynat
• E-posta ile gönder
• Dinlenmedi olarak işaretle
• Sil

Kişilerin arama geçmişi

• Ara
• Bana Bildir
• Anlık İleti Gönder
• E-posta Gönder
• Konferansa ekle
• Ayrıntılar

Telefon rehberinizde yer almayan Kişilerin
arama geçmişi

• Ara
• Konferansa ekle
• Kişi oluştur
• Kişilere ekle
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Olayları Filtreleme
Olayları filtrelemek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Olay geçmişini aşağıdakileri
görüntülemek için filtreleyebilirsiniz:
• Yeni Olaylar
• Cevapsız Aramalar
• Gelen Aramalar
• Giden Aramalar
• Sesli Posta Gelen Kutusu
Varsayılan olarak filtre, tüm olayları görüntüler.

Yordam
1. Olay ekranında Tüm Olaylar'a dokunun.
Uygulama, seçeneklerin listelendiği bir açılır menü görüntüler.
2. Görüntülemek istediğiniz olayı seçin.
Olay ekranında seçtiğiniz olay türüne ilişkin tüm olaylar görüntülenir.

Olaylar geçmişini temizleme
Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar ve Giden Aramalar geçmişini temizlemek için aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Olaylar ekranına gidin ve bir olay türü seçin.
2. Seçilen olay geçmişini temizlemek için Temizle öğesine dokunun.
Uygulama, bir onay iletişim kutusu görüntüler.
3. Olayları temizlemek için Evet öğesine dokunun.
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Cevapsız aramalar için bildirim ayarlarını yapılandırma

Cevapsız aramalar için bildirim ayarlarını yapılandırma
Yordam
1. Menü > Ayarlar > Bildirimler seçeneğine gidin.
2. Cevapsız Aramalar'a dokunun ve ilgili onay kutusunun işaretlendiğinden emin
olun.
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VoIP özelliği
VoIP özelliği hakkında
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office uygulaması, İnternet Protokolü Üzerinden Ses
(VoIP) aramalarını destekler. VoIP, İnternet gibi IP ağları üzerinden ses iletmek için kullanılan
bir teknolojiler ve iletim teknikleri kümesidir.
Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanarak VoIP aramaları yapabilir ve alabilirsiniz. Avaya
one-X® Mobile istemcisinin VoIP modunda çalışacak şekilde yapılandırılması, Wi-Fi/3G/4G
veri ağları üzerinden arama yapma seçeneğinizin olmasını sağlar ve dolayısıyla, cep bağlantısı
ses ücretlerini ortadan kaldırır. VoIP moduna geçilmesi, mobil kullanıcıların özellikle
uluslararası aramalarda maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
VoIP modunda, mobilite istemcisi kullanıcı dahili numarasını IP Office uygulamasına kaydeder
ve arama içi özellikler de dahil olmak üzere tüm arama kontrolü özelliklerini gerçekleştirir. WiFi erişimi olmadığında veya veri bağlantısı yeterli ses kalitesi sağlamadığında geri arama
modunu seçebilirsiniz. Varsayılan olarak VoIP araması devre dışıdır ve uygulama kullanılarak
etkinleştirilmelidir. VoIP aramasının etkinleştirilmesiyle ilgili bilgi için bkz. VoIP'yi
etkinleştirme sayfasa 28.

VoIP eşzamanlı kaydı
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office; Masa telefonu, Flare ve Soft phone gibi diğer
cihazlarla eşzamanlı olarak IP Office uygulamasına kaydedilebilir. Ancak, iPhone için Avaya
one-X® Mobile veya Android için Avaya one-X® Mobile uygulamalarından biri aynı anda IP
Office uygulamasına kaydedilebilir.

Android'de Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office Kullanılması Tercih Edilir

Mayıs 2014

65

VoIP kullanma

Önkoşullar ve desteklenen cihazlar
Önkoşullar
VoIP özelliği aşağıdaki durumlarda Avaya one-X® Mobile uygulamasında kullanılabilir:
• Mobil uygulama, IP Office 9.0 veya sonraki bir sürümüne bağlı olmalıdır.
• IP Office sunucusunda VoIP özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır.
• Kullanıcıların Power User lisansı olmalıdır.

Desteklenen cihazlar
VoIP özelliğinin yalnızca aşağıdaki cihazlarda çalışması ve kabul edilebilir akustik performans
sağlaması onaylanmıştır:
• Android sürüm 4.0 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran Samsung Galaxy S3
• Android sürüm 4.0 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran Samsung Galaxy S4
• Android sürüm 4.0 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran Samsung Note 2
• Android sürüm 4.0 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran LG Optimus E975
• Android sürüm 4.0 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran HTC One-S
VoIP özelliği diğer cihazlarda çalışabilir, ancak kullanıcılar performans düşüşü, daha düşük
ses kalitesi veya başka sorunlarla karşılaşabilir.

VoIP için durum göstergeleri
VoIP etkinleştirilmesine rağmen IP Office Server kaydıyla ilgili sorun olduğunda, mobil
uygulamanın bildirim çubuğundaki bağlantı durumu simgesi sarı rengi alır. Böyle zamanlarda,
VoIP kayıt sorunu göstergesi, VoIP ile ilgili olası sorunlar hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Avaya one-X® Mobile uygulaması, VoIP durum bilgilerini Etkin Arama sekmesi simgesinde şu
şekilde görüntüler:
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Simge

Açıklama
VoIP etkindir ve kaydedilmiştir

VoIP önkoşulları karşılanmıştır,
ancak VoIP devre dışıdır

VoIP önkoşulları karşılanmamıştır

VoIP için hata iletileri
Avaya one-X® Mobile kullanıcı arayüzündeki VoIP kayıt sorunu göstergesi, VoIP ile ilgili olası
sorunlar hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar. Göstergeye dokunduğunuzda, VoIP kayıt durumu
ve Hata kodu burada gösterildiği gibi sağlanır:

Aşağıda IP Office Server'a bağlanmaya çalıştığınızda görünen birkaç Hata kodu
bulunmaktadır:
Hata Kodu
403

Açıklama
Aynı dahili hatla IP Office Server'a
önceden kaydedilmiş başka bir mobil
uygulamanın olduğunu gösterir.
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Hata Kodu
408

Açıklama
IP Office Server'ın çok uzun sürede
yanıt verdiğini belirten bir zaman
aşımını gösterir.

Cep bağlantılarıyla VoIP etkileşimi
Bir mobil cihazın aynı anda etkin bir cep bağlantısı ve etkin bir VoIP araması olamaz. Cep
bağlantılarının, VoIP aramalarına göre önceliği vardır.
• Bir cep bağlantısı etkin durumda veya beklemedeyken bir gelen VoIP aramanız olursa
arama, eşzamanlı olarak çalması için yapılandırdığınız diğer telefonlarda çalmaya devam
eder. VoIP aramasını yapılandırılan aygıtların hiçbirinde açmazsanız arama, arama
geçmişinde bir cevapsız arama olarak görüntülenir.
• Bir VoIP araması etkin durumdayken gelen bir cep bağlantısını yanıtlarsanız VoIP
araması otomatik olarak beklemeye alınır. Yalnızca aramayı sonlandırma seçeneğini
kullanabilirsiniz. Beklemedeki VoIP aramasını, cep bağlantısını sona erdirdikten sonra
manuel olarak açabilirsiniz.
• Bir VoIP araması, bir cep bağlantısı nedeniyle otomatik olarak beklemeye alındığında,
yalnızca Aramayı Sonlandır VoIP arama içi eylemi etkin olur. Diğerleri devre dışı
bırakılır.
• Eğer bir hücresel ağdan kablosuz ağa ya da bir kablosuz ağdan hücresel hatta geçiş
sırasında aktif bir VoIP görüşmesi yapıyorsanız, görüşme kalıcı olarak kesilecektir. Mobil
cihaz yeni ağa bağlandıktan sonra, eğer VoIP özelliği her iki ağa da yapılandırılmış ise
Avaya one-X® Mobile , IP Office'e kayıt olur. Yeni aramalar yapmak ve almak için Avaya
one-X® Mobile'i kullanmaya, uygulama IP Office'e kayıt olduktan sonra başlayabilirsiniz.

VoIP Aramalarını Alma
VoIP istemcisi kaydedilmiş ve etkin durumdayken dahili numaranızda bir arama olduğunda,
VoIP istemcisinde bir gelen arama iletişim kutusu görüntülenir ve mobil cihaz, cihazdaki ses
ayarlarına göre çalar. Ancak, Menü>Ayarlar>IP Üzerinden Ses>Zil Sesi seçeneğinden
uygulama ayarlarını kullanarak Zil Sesini yapılandırabilirsiniz. Mobil cihaz uyku modundaysa
etkinleştirilir ve çalmaya başlar. Mobil cihazınızın arama bekletme özelliği IP Office
Manager'dan etkinleştirilmişse gelen arama iletişim kutusu birden fazla gelen aramayı
gösterir.
Bir arama aldığınızda, mobil cihazınızın ana ekranında gelen arama iletişim kutusu
görüntülenir:

68

Android'de Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office Kullanılması Tercih Edilir
Yorumlar? infodev@avaya.com

Mayıs 2014

VoIP özelliği

Yanıtla düğmesine dokunmanızdan sonra, Etkin Arama sekmesinde etkin sesli aramalar
görüntülenir.

No.

Açıklama

1

Arama sayısını gösterir

2

VoIP aramasını gösterir

VoIP Aramaları Yapma
VoIP aramaları yapmak için VoIP'yi giden aramaları yapma olanağı olarak belirtmeniz gerekir.
Giden aramalarınızı yapma olanağı olarak VoIP'yi yapılandırmak için Ana ekranınızda Arama
Yeri düğmesini kullanın. Bunların herhangi birinden VoIP aramaları yapabilirsiniz:
• Kişi ekranı
• Anlık ileti sohbet penceresi
• Arama Tuşları
• Arama Günlüğü
• Sesli posta
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• Coğrafi konum haritası
• Konferansa Katıl

VoIP Aramaları ile Etkileşim
Bir VoIP araması yaptığınızda veya aldığınızda, Etkin Arama sekmesi uygulamanızdaki arama
sayısını görüntüler. Uygulama, arama bilgilerini görüntüler ve arama özelliği açıkken aramaları
işleme seçenekleri sağlar. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, bir etkin VoIP araması sırasında
arama alanının görünümü ve farklı bileşenlerin kullanımı ve açıklaması sağlanmaktadır:

No.

70

Açıklama

1

Etkin aramaların sayısını gösterir.

2

Etkin aramalar ve Arama Tuşları arasında
geçiş yapmak için kullanın. Etkin aramalar
ve Arama Tuşları arasında geçiş yapmak için
ekranı sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

3

Bir aramayı beklemeye almak veya aramaya
devam etmek için kullanın.
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No.

Açıklama

4

Bir aramanın sesini kapatmak veya açmak
için kullanın.

5

DTMF tonlarını girmek üzere tuş takımını
görüntülemek için kullanın.

6

Bir aramayı sonlandırmak için kullanın.

7

Geçerli sayfayı gösterir.

8

Arama istatistiklerini görüntülemek için
kullanın.

9

Ahize, hoparlör ve bluetooth arasında geçiş
yapmak için kullanın.

10

İhbarsız veya ihbarlı arama aktarması için
kullanın.

11

Bir VoIP aramasını gösterir.

12

Karşı tarafın avatarı, görüntü adı, aramanın
durumu, arayan kimliği ve arama süresi
bilgilerini görüntüler.

Kodlayıcı tercihlerini yapılandırma
Avaya one-X® Mobile uygulamasını ağınız için uygun kodlayıcıları kullanacak şekilde
yapılandırabilirsiniz. Ağınız için uygun bir kodlayıcı seçme, arama sırasında ses kalitesini
geliştirir. Avaya one-X® Mobile, kullanmakta olduğunuz ağa bağlı olarak kodlayıcıları seçme
seçeneği sağlar. Wi-Fi ağına ve Mobil ağa ilişkin kodlayıcıları etkinleştirebilir, devre dışı
bırakabilir veya bunların sırasını değiştirebilirsiniz.

Yordam
1. MenüAyarlar > IP Üzerinden Ses > Kodlayıcı Tercihleri seçeneğine gidin.
2. Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin:
• Kodlayıcıları Wi-Fi ağına bağlıyken kullanmak üzere yapılandırmak için Wi-Fi
kodlayıcı listesi'ne dokunun.
• Kodlayıcıları mobil ağa bağlıyken kullanmak üzere yapılandırmak için Mobil
ağ kodlayıcı listesi'ne dokunun.
Seçiminize bağlı olarak, ekranınızda Wi-Fi kodlayıcı listesi veya Mobil ağ kodlayıcı
listesi görünür.
3. Kodlayıcılarla ilgili aşağıdaki işlemlerin herhangi birin gerçekleştirebilirsiniz:
• Bir kodlayıcıyı devre dışı bırakmak için kodlayıcıya dokunun ve karşılık gelen
onay kutusunun işaretinin kaldırıldığından emin olun.
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• Bir kodlayıcıyı listede yukarıya taşımak için kodlayıcıya uzun süre basın ve
Ses Kodlayıcı Yapılandırması'nda Yukarı taşı öğesine dokunun.
• Bir kodlayıcıyı listede aşağıya taşımak için kodlayıcıya uzun süre basın ve Ses
Kodlayıcı Yapılandırması'nda Aşağı taşı öğesine dokunun.

VoIP kaydı için bildirimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Avaya one-X® Mobile uygulamasını, dahili numaranız IP Office . uygulamasına kayıtlı
olduğunda sizi bilgilendirecek şekilde yapılandırabilirsiniz

Bu görev hakkında
VoIP kaydına ilişkin bildirim ayarlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Menü > Ayarlar > Bildirimler seçeneğine gidin.
2. Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirin:
• Bildirimleri etkinleştirmek için VoIP Kaydı öğesine dokunun ve karşılık gelen
onay kutusunun seçildiğinden emin olun.
• Bildirimleri devre dışı bırakmak için VoIP Kaydı öğesine dokunun ve karşılık
gelen onay kutusunun işaretinin kaldırıldığından emin olun.

VoIP aramaları için bluetooth kulaklık desteğini yapılandırma
Avaya one-X® Mobile uygulamasını VoIP aramaları için otomatik olarak bluetooth kulaklığını
kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak Avaya one-X® Mobile VoIP modundayken
bluetooth kulaklıkla yalnızca ses düzeyinde entegre olur. Bluetooth kulaklığı bir VoIP
aramasında yalnızca konuşma, dinleme ve ses düzeyini kontrol etmede kullanabilirsiniz.
Avaya one-X® Mobile, VoIP aramasında aşağıdaki bluetooth özelliklerini desteklemez:
• Bir VoIP araması yapmak veya aramayı bitirmek için tuşların kullanılması.
• Gelen veya etkin VoIP aramaları hakkında bilgilerin araç setinde görüntülenmesi.
• Ses komutları kullanarak uygulamayla etkileşim kurma.
• Bluetooth cihazıyla uygulamadaki Kişilere erişme.
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Bu görev hakkında
VoIP aramalarında kullanmak üzere bluetooth kulaklık desteği yapılandırmak için aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Menü > Ayarlar > IP Üzerinden Ses öğesine gidin.
2. Bluetooth'a otomatik bağlan'a dokunun ve ilgili onay kutusunun işaretlendiğinden
emin olun.
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Anlık ileti gönderme
Bir kişiye anlık ileti göndermek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Seç simgesini kullanarak
birden fazla kişiye Anlık İleti (IM) gönderebilirsiniz.
Siz iletiyi yazarken cep telefonu ilgili istemciye 'yazıyor' bildirimi gönderir. Benzer şekilde,
başka biri size ileti yazıyor durumdayken siz de görebilirsiniz. Yazmanız bittiğinde, cep
telefonunuz ilgili istemciye 'yazmayı durdurdu' bildirimi gönderir. Başka bir kişinin size ileti
'yazmayı durdurdu'ğunu da görebilirsiniz.

Yordam
1. Kişiler ekranında, bir kişinin adına dokunarak bu kişi için bir iletişim ekranı
açabilirsiniz.
Not:
Herkes Yayın Grubu'na anlık ileti gönderiyorsanız iletinizi yalnızca anlık ileti
alabilen kullanıcılar görür. Temel kullanıcılar ile Google Talk ve Google Mail
kullanan kişiler gibi dış kişiler iletinizi almaz.
2. Anlık İleti Gönder'e dokunun.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Konuşmayı yazıya çevirme özelliğini kullanarak iletinizi oluşturmak için
mikrofon simgesine dokunun.
• Metin alanına dokunarak bir tuş takımı açın ve metin iletinizi yazın.
• İfadeleri görüntülemek ve kullanmak için ifade simgesine dokunun.
4. İletinizi girdikten sonra, Gönder'e dokunun.

Anlık ileti alma
Ana ekran, yeni anlık ileti aldığınızda bir ileti görüntüler. Birden fazla kişiden anlık ileti alırsanız
görüntüleyebileceğiniz kaç iletinin olduğunu göstermek için metnin altında bir nokta dizisi
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görünür. İletileri görüntülemek için parmağınızı kaydırabilirsiniz. Bir anlık ileti görüşmesine
devam etmek için iletiyi seçmeniz gerekir.

Avaya one-X® Mobile uygulamasında anlık ileti alırken sorunlarla karşılaşırsanız, aynı anda
birden fazla XMPP istemcisinde oturum açıp açmadığınızı kontrol edin. Birden fazla XMPP
istemcisinde oturum açtığınızda, anlık iletiler iletişim durumu en uygun olarak gösterilen
konuma iletilir. Örneğin, Avaya one-X® Mobile uygulamasında oturum açtıysanız ve iletişim
durumunuz “Dışarıda” ise ve aynı zamanda Avaya one-X® Portal uygulamasında da oturum
açtıysanız ve buradaki iletişim durumunuz “Uygun” ise, anlık ileti Avaya one-X® Portal
uygulamasına gönderilir.

Görünüm seçme
Varsayılan olarak, Anlık İleti ekranı hem okunmuş hem de okunmamış anlık iletileri görüntüler.
Bu görünüm ile yalnız okunmamış anlık iletileri listeleyen görünüm arasında geçiş
yapabilirsiniz.

Yordam
1. Cep telefonunda, Anlık İleti ekranına gidin ve menü tuşuna basın.
2. Önceden okunmuş anlık iletileri görüntülemek istemezseniz Geçmişi Devre Dışı
Bırak öğesine dokunun.

Anlık iletileri silme
Okumuş olduğunuz anlık iletileri silmek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Avaya one-X®
Mobile uygulaması bir megabayta kadar anlık iletileri depolar. Depolama sınırına ulaşırsanız
uygulama otomatik olarak en eski iletileri siler.

Yordam
1. Cep telefonunda, Anlık İleti ekranına gidin ve menü tuşuna basın.
2. Önceden okunmuş anlık iletileri silmek için Geçmişi Temizle'ye dokunun.
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3. Silme işlemini onaylamak için Evet seçeneğine dokunun.
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Sesli postayı yönetme

Sesli posta iletilerini dinleme
Sesli posta iletilerini çalabilir, duraklatabilir, ileri ve geri alabilirsiniz. İleti açılır ve cep
telefonunuzda yüklü varsayılan çalma uygulamasında çalınır.

Yordam
Bir sesli posta iletisini açmak için sesli posta iletisinde kırmızı Çal düğmesine
dokunun.
İleti, cep telefonunuzda yüklü çalma varsayılan çalma uygulamasında otomatik olarak
oynatılmaya başlanır.

Gelen iletileri dinleme
Gelen bir sesli postayı ileti açılırken dinlemek veya araya girip bir aramayı yanıtlamak için
Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanın.

Yordam
Bir gelen sesli posta iletisi için Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden birini tıklayın:
a. Gelen sesli posta iletisini ileti kaydedilirken dinlemek için Dinle öğesine
dokunun.
b. Gelen sesli posta iletisini açmak için Yanıtla'ya dokunun.
Gelen sesli posta iletisini yanıtlarsanız arama, Avaya one-X® Mobile
uygulamasında geçerli konumunuz olarak belirttiğiniz konumda çalar.
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Geri arama
Bir sesli posta iletisi alırsanız doğrudan sesli posta iletisinden geri arama başlatabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir aramayı geri aramadan önce, sesli posta iletisindeki kişinin iletişim durumunu kontrol
ederek kişinin uygun olup olmadığına bakabilirsiniz.

Yordam
1. Sesli Posta ekranında, geri aramak istediğiniz kişinin iletisini bulun.
2. İletiyi açmak için iletiye dokunun.
3. Arayanın iletişim durumunu kontrol edin.
4. Sesli posta iletisine basın ve Ara öğesine dokunun.

Sesli posta iletilerini dinlenmedi olarak işaretleme
Yeni bir sesli posta iletisi aldığınızda, uygulama ekranın üst köşesinde bir iletinin
dinlenmediğini göstermek için bekleyen ileti simgesi görüntüler. İletiyi dinledikten sonra bu
simge kaybolur. Bekleyen ileti simgesini geri yüklemek için iletiyi dinlenmedi olarak
işaretleyebilirsiniz.

Yordam
1. Bir sesli posta iletisine basın.
2. Dinlenmedi olarak işaretle'yi seçin.
Uygulama, ekranın üst köşesine bekleyen ileti simgesini geri yükler. Masa
telefonunuz da bu iletiyi dinlenmemiş olarak görüntüler.

Sesli posta iletilerini taşıma
Sesli posta iletilerini kaydetmek üzere Kaydedildi klasörüne taşımak için Taşı ileti seçeneğini
kullanın. Alternatif olarak, sesli iletiyi silmek üzere Silindi klasörüne taşımak için Taşı ileti
seçeneğini kullanın. Geçerli klasörün, örneğin Gelen Kutusu veya Silindi klasörünün
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düğmesine basıldığında etkinleşen, klasör listesini içeren bir açılan menüyü kullanarak
klasörlerde gezinebilirsiniz.

Yordam
1. Taşımak istediğiniz bir sesli posta iletisine basın.
2. Taşı'ya dokunun.
Uygulama, bir konum listesi görüntüler.
3. Klasör konumunu Kaydedildi veya Silindi olarak seçin.
4. (İsteğe bağlı) Bir iletiyi Kaydedildi veya Silindi klasörlerinden dışarı taşımak için:
a. Klasördeki iletiye uzun süre basın.
b. Taşı'ya dokunun.
c. Yeni klasör konumunu seçin.

Sesli posta iletilerini silme
Yordam
1. Bir sesli posta iletisini silmek için iletiye uzun süre basın.
2. Sil'e dokunun.

E-posta aracılığıyla sesli posta iletisi gönderme
Aşağıdaki prosedürü kullanarak bir kişinin e-posta adresine sesli posta iletisi
gönderebilirsiniz.

Yordam
1. Bir sesli posta iletisine basın.
2. E-posta ile Gönder'e dokun.
3. E-posta yöntemini seçin ve uygun şekilde ilerleyin.
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Bölüm 10: Geo-presence bilgilerini yönetme
Avaya one-X® Mobile uygulaması, kullanıcının geo-presence olarak bilinen coğrafi konumu hakkında bilgi
sağlamak için cep telefonundaki dahili GPS özelliğini kullanır. Kişileriniz geo-presence bilgilerini
paylaşmayı kabul ediyorsa onların bu bilgilerini görüntülemek için geo-presence özelliğini kullanın. Benzer
şekilde, geo-presence bilgilerinizi paylaşmaya karar verirseniz Avaya one-X® Mobile uygulaması coğrafi
konumunuzu diğer kullanıcılara yayınlayabilir.
Coğrafi konumunuzu diğer Avaya one-X® Mobile kullanıcılarına yayınladığınızda, uygulama gerçek
zamanlı bilgi sağlar. Ancak, gerçek zamanlı bilgi yoksa Avaya one-X® Mobile, son yayınlanan
konumunuzu sağlamak üzere sunucuda saklanan bilgiler kullanılır. Örneğin, uydu sinyalinin olmadığı bir
konumda olabilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için cep telefonunuzda GPS ve ayrıca Avaya one-X® Mobile uygulamasında geopresence özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Geo-presence özelliğini etkinleştirme ve yayınlanacak bilgi
düzeyini ayarlama hakkında bilgi için bkz. GPS bilgisini yapılandırma sayfasa 32.
Diğer kişilerin geo-presence bilgilerini görüntülerken, kişilerinizin konumunu haritada görüntüleyebilir ve
özel konum bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan harita görünümünden bu kişiyi arayabilir, bir
konferansa ekleyebilir veya ona anlık ileti gönderebilirsiniz.
Kendi geo-presence bilgilerinizi yayınladığınızda, bir kişinin geo-presence bilgilerinizi isteyip istemediğini
görebilirsiniz.

Kişinin geo-presence bilgilerini görüntüleme
Yordam
1. Kişiler ekranında kişinin geo-presence bilgilerini paylaşıp paylaşmadığını kontrol
edin.
Geo-presence bilgisi varsa uygulama, kişinin adının yanında bir yer işareti simgesi
görüntüler.
2. İlgili kişi için bir iletişim ekranı açmak üzere kişinin adına dokunun.
3. Ayrıntılar'a dokunun.
Söz konusu kişi için geo-presence bilgisi varsa uygulama, Konum Bilgisi alanını
görüntüler.
4. Harita üzerinde konumu görüntülemek için konum adına dokunun.
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Geo-presence bilgileriniz için gönderilen istekleri
görüntüleme
Bir kişinin geo-presence bilginizi isteyip istemediğini görmek için aşağıdaki prosedürü
kullanın.

Yordam
1. Kişiler ekranında, bir kişinin adına dokunarak bu kişi için bir iletişim ekranı
açabilirsiniz.
2. Ayrıntılar'a dokunun.
Kişinin geo-presence bilgilerinizi isteyip istemediğini belirten bir iletişim kutusu
görüntülenir.

Sonraki adımlar
Yayınlanacak bilgi düzeyini ayarlama hakkında bilgi için bkz. GPS bilgilerini
yapılandırma sayfasa 32.

İletişim seçenekleri
Bir kişinin geçerli konumunu haritada görüntüleyebilmenin yanı sıra doğrudan harita
görünümünden o kişiyi arayabilir, ona anlık ileti gönderebilir veya o kişiyi bir konferansa
ekleyebilirsiniz.

Yordam
Harita görünümünden bir yer işaretine basarak menüyü açın ve aşağıdaki
seçeneklerden birini belirleyin:
• Haritadan ayır
• Ara
• Konferansa ekle
• Anlık İleti Gönder
• Konum bilgilerini göster
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Bölüm 11: Sorun giderme

Günlükleri yükleme
Avaya one-X® Mobile , günlükleri sürekli olarak toplar. Bu günlükleri aşağıdaki prosedürü
kullanarak one-X sunucusuna yükleyebilirsiniz.

Yordam
1. Mobil cihazınızda, Menü'ye dokunun.
2. Günlük Yükleme'ye dokunun.

Sorun gönderme
Avaya one-X® Mobile, ürününü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sorunu,
aşağıdaki prosedürü kullanarak bildirebilirsiniz:

Yordam
1. Mobil cihazınızda Menü > Ayarlar > Gelişmiş seçeneğini belirleyin.
2. Sorun Raporu Gönder'e dokunun.
3. Sorunun açıklamasını girin.
4. Gönder'e dokunun.
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